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Referat 

Husmøde i enhed 2.6 

Ons den 18. nov. 2015 kl. 17 til 19 

 

Deltagere   

Povl 

Edith 

Helga 

Maria 

Birthe 

Adam 

Inge 

Ulla med søn Finn, datter Jonna, samt børnebørn Maria og Camilla 

Agnete med søn Niels og svigerdatter Beate 

Caroline, SSH 

Annette, SSA 

Ena, Enhedsansvarlig/referent 

Helle Lund, plejehjemsleder 

  

 

Pkt. 1   Opsamling fra sidse 

 

Ved sidste husmøde blev der klaget over, at der blev gjort rent mens beboerne spiste. 

Dette menes stadig at blive gjort indimellem og personalet skal være bevidste om at 

måltiderne skal være hyggelige og uden for meget larm. 

 

 

Pkt. 2  Livet i enheden / stort og småt 

 

Beboerinddragelse/Hvordan går det? 

Beboerne bliver rigtig godt medinddraget i hverdagens gøremål og bidrager til alt det, de kan.  

 

Naboskab og socialt liv 

Det fungerer fint. 

 

Aktiviteter 

Julestue afholdes søndag d. 22. november. Pårørende opfordres til at deltage, alle er 

velkomne. Hold altid øje med opslagstavlen i enheden da der løbende kommer opslag om 

aktiviteter. Information om aktiviteter kan ligeledes findes i Falkeposten og på vores 

hjemmeside www.plejehjemmetfalkenberg.dk. 

Beboerne er med til at pynte op til jul. Dette sker inden 1. søndag i advent. 

 

Mad og måltider 

Ved sidste husmøde blev der nævnt at maden til tider er lidt for salt og sovsen er ”mærkelig”. 

Dette menes stadig at være tilfældet. 

 

Kaffekasse 

Pårørende opfordres til at ”putte” i guldbarren, når de drikker kaffe. Kaffepengene går til 

hygge i enheden, blomster, pynt, drikkevarer (øl eller vin) og søde sager. Tak til pårørende 

som er søde til at putte penge i vores guldbarre, det nyder beboerne godt af. 

Ullas pårørende vil gerne være behjælpelig med at købe ind til arrangementer mm. 

 

 

 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/
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Diverse aktuelle emner v/Helle 

Samarbejde og inddragelse af pårørende Med udgangspunkt i Falkenbergs kerneopgave ”At 

skabe et godt sted at være” og vores værdier bl.a. ”Vi har fokus på borgere og brugere” 

lægger Helle ud med et lille debat oplæg om inddragelse af pårørende i hverdagen omkring 

beboerne. Dette er meget oppe i medierne for øjeblikket, f.eks. har nogle lande lovgivet på 

området, således at det er et krav! Vi drøfter bl.a. 

- Inddragelse sker altid med beboernes accept  

- Oplever de pårørende i enheden, at de inddrages omkring beboerne, som de ønsker det? 

Er vi gode nok til at invitere til dette? 

- Skal/kan vi stille krav til pårørende om at gøre bestemte ting?  

-  Hvor går grænsen for inddragelse? Er der grænser for hvad de pårørende kan hjælpe til 

med, f.eks personlig pleje?  

- Er vi gode nok til at afstemme forventninger til og være tydelige omkring hvilke opgaver 

vi løser og hvilke de pårørende løser?  

- Når pårørende ”fylder meget” og medarbejderne bruger meget tid på kontakt til 

pårørende. Hvem er vi her for?  

- Er der ideer til, hvad vi kan gøre mere af? 

Der er 2 artikler fra dagspressen som kan fås ved henvendelse til Helle. Vi har en god snak, 

der primært går på, at man synes det skal være frivilligt, hvor meget man gør for beboeren. 

Man kan jo bo langt væk, have arbejde og andre begrænsninger. 

 

”Plejehjemslæge”  

Fra næste år har politikerne i budgetforliget afsat penge til en forsøgsordning hvor 

plejehjemmene i kommunen vil få tilknyttet en læge. Det vides endnu ikke hvordan denne 

læge vil blive ansat. Det kommer vi til at høre mere om. Et lignende projekt i andre 

kommuner har vist mange gode resultater, bl.a. færre (gen)indlæggelser, reducere kontakt til 

lægevagten, forbedret medicinhåndtering, forbedret samarbejde mellem læge og 

plejepersonale.  

 

Bad 2  

Fra 2016 får vi en besparelse, så kvalitetsstandarderne fremover kun indeholder et ugentligt 

bad. Badet vil erstattes af personlig hygejne.  

 

Ny journal  

I foråret overgik vi i Helsingør Kommune til en ny borgerjournal. Det har vi brugt mange 

ressourcer på henover foråret og sommeren. Af hensyn til patientsikkerheden ønsker vi, at 

være så dygtige til at dokumentere som mulig, derfor har alle assistenter fået undervisning 

over 3 dage, af en meget kompetent sygeplejerske, som tidligere har gået tilsyn på 

Falkenberg for Sundhedsstyrelsen. Dette har været nogle utrolig gode og lærerige dage og 

underviseren oplever at vi på Falkenberg har meget fokus på hele tiden, at være skarpe på 

dokumentationen. Stor ros fra hende.  

 

Brand og Beredskab  

Der har i dag været brandalarm på Falkenberg. Heldigvis var det en fejl. På                                 

www.plejehjemmetfalkenberg.dk  i bjælken ”om os” Finder man beredskabsplanen. Alle 

medarbejdere undervises desuden årligt i hvordan man agerer når alarmen lyder. Det er især 

vigtigt, at pårørende ved, at alle medarbejdere skal forlade enhederne for at gå ned til vores 

brandskab når alarmen lyder. Dette er en instruks for, at vi kan få overblik over en evt. brand 

og handle derfra indtil brandvæsenet kommer. Husk man er mest sikker i boligen. Dørene til 

boligerne er brandsikrede.   
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Kommunalt tilsyn 

Der har for nyligt været kommunalt tilsyn. Rapporten er meget positiv og viser, at beboerne 

er meget glade for at bo på Falkenberg, for den hjælp de får samt for medarbejderne. Det 

tilkendegives at vi på Falkenberg er gode til at inddrage beboerne til mange daglige ting. 

Tilsynets anbefalinger går på at vi skal blive bedre til at dokumentere vores indsatser. 

 

 


