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Referat 
Husmøde i enhed 2.6 

onsdag den 05.04.2017 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:                                                                                                                                                                                                                           
Else, med ægtefælle Poul, Simone og Dorte 
Maria med datter Naya 
Birgit, Janne, Allan og Mette 
Edith 

Inga 
Grethe 
Svend med datter Lone og svigersøn 
Ruth med husbond Leif 

 
Christine, SSH 
Stine, SSH 

Ena, enhedsansvarlig tema3  – projektdeltager i Projekt Demens 
Anders, ergoterapeut – projektdeltager i Projekt Demens 
Jeannet, referent 
Helle Lund, plejehjemsleder 
 
Ena byder velkommen.  

Kort præsentation af Ena, som nu er enhedsansvarlig i Team 3, der består af enhed 1.5 og enhed 2.6. 
 
Der vil ingen ændring være i selve enheden.  
Der er nu tilknyttet 4 SSA’ere til teamet – se nye billeder ude på tavlen.  

 

Pkt. 1    Projekt – Demens  v/Ena og Anders (projektdeltagere) 

 

Demens er desværre en sygdom i kraftig vækst. 
 
I januar 2017 udkom den endelige version af den nye overordnede demens handlingsplan 2025. ”Et 
trygt og værdigt liv med demens” 

Helsingør Kommune er lige pt. klar til politisk godkendelse af en mere lokal plan – ”Vi er fælles om 
demens”  
For at sikre at Falkenberg er helt klar til kommende indsatser i disse handlingsplaner, har vi igangsat 
et 2-årigt projekt på Falkenberg. 
 
Vi har ansat en ergoterapeut med stor viden omkring demens herunder sansestimulering. 
Ergoterapeutens opgave er blandt andet, at have særligt fokus på beboere med demens samt hvilke 

sanser der skal ”aktiveres”  
Ved at undersøge hvilke sanser som ”driller”, kan vi bedre iværksætte en efterfølgende målrettet 
indsats ved stimulering af udvalgte sanser. Dette kan afhjælpe forskellige udfordringer hos beboeren. 
 
Et eksempel kan være en beboer, som har svært ved, at modtage hjælp til fx personlig pleje, er meget 
urolig og som får meget beroligende medicin. Her kan en målrettet sansestimulering hjælpe beboeren, 

give beboeren mere ro og mindste mængden af beroligende medicin. 

 
Udover ovennævnte blev mange medarbejdere i 2016 undervist i neuropædagogik/aktivering af 
sanserne og fik gode redskaber til at hjælpe og berolige borgere med demens. Denne undervisning var 
resultatet af penge fra puljen til et værdigt ældreliv. 
 
Fra denne pulje fik vi også etableret et sanserum. Dette rum kaldes for Oasen. Oasen er en del af en 

sansestimuleringsindsatsen. Her kan man få en oplevelse med fokus på lyd og syn. 
Alle, både beboere og pårørende, er velkomne i Oasen. Henvend jer til den enhedsansvarlige for en 
”guidet” tur i rummet. 
 
På Falkenberg har vi søgt og modtaget midler fra en pulje til bedre demensvenlig indretning. 
Puljen skal bruges til wayfinding, dette betyder bl.a. at de hvide døre ved indgangspartierne vil blive 
malet i 2 forskellige farver, så det er nemmere at vise vej/find vej. 
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Nicherne ved indgangen til boligerne bliver malet og der vil på hovedørene til boligerne komme en 
ramme, så der er mulighed for at sætte et personligt præg på sin hoveddør, så den virker mere 

genkendelig. 
 
Derudover vil alle 74 boligers toiletter indrettes med kontrastfarver/folie bag toilettet og ved spejlet 
bag håndvasken samt toiletbræt i anden farve. 
Der vil blive opsat skabe til de ting de normalt står på håndvasken, så det kommer til at virke mere 
hjemligt.  
 

Alt i alt har Falkenberg stort fokus på at skabe den bedste ramme for livskvalitet for alle beboere for 
det der er gavnligt for beboere og boregere med demens er ogå gavnligt for andre, der ikke har denne 
sygdom. 
 

Erlands pårørende efterlyser en besked om hvad den enkelte beboer har foretaget sig i løbet af 
dagen/ugen fx i en lillle dagbog. 
De nære små ting som sker i enheden. 

Det er nemmere at føre en samtale, hvis man har indblik i, hvad beboeren oplever i løbet af dagen. 
Eksempelvis kom datter en dag, hvor Erland havde været til ølsmagning – dette havde hun ikke vidst, 
hvis hun ikke var kommet, mens han var dernede. 
Anden pårørende spørger ind til, om vi ikke har en digital kalender, hvor man kan se, hvad der sker i 
ugens løb. 
På vores hjemmeside samt i Falkeposten står der hvad der sker i huset,. 

På hver beboers køleskab står hvilke aftaler beboeren har med dagcenter og træning hver uge, samt 
rengøring og vaskedag.  
 
Ægtefælle til beboer på Falkenberg fortæller, at han er arvtager af sygdommen demens. Han er startet 
i mødestedet 2 dage om ugen. Det er en demens konsulent der visiterer til dette. 
 
Erlands pårørende spørger ind til hvilke tiltag, der bliver gjort ved indflytning af ny beboer. 

Ena fortæller om Falkenbergs indflytnings procedure, samarbejdet med demenskordinatorerne i huset, 
samt hvor vigtigt samarbejdet er med pårørende. Deres historie om beboeren og alle de små ting der 
gør beboeren tryg. Journal skal være udfyldt 4 uger efter indflytning. 
 
Pårørende giver udtryk for, at det kan være meget at skulle tage stilling til når en beboer skal flytte ind 
med 5 dages varsel. 

 

Pkt. 2  Opsamling fra sidste møde i november 2016 til nu v/Ena 
 

Ved sidste husmøde havde beboerne et ønske om at komme på planteskole og købe blomster til 

terrassen. 
Der kom en god del penge i kaffekassen og beboerne har været med på planteskole og hver især valgt 
en plante. 
Efterfølgende er der holdt en indvielse af terrassen, hvor der blev grillet og festet med balloner og flag 
og øl/vin til maden.  
I år har Svends barnebarn doneret stedmorsblomster til terrassen og Poul vil plante de sidste blomster 
der mangler. 

 
Livet på enheden 
Efter sidste husmøde er Svend og Erland flyttet ind – stort velkommen  

Sammensætning af beboere på enheden fungerer godt.  
Beboerne tager sig godt af hinanden. De hygger sig og har gode samtaler omkring måltiderne, som 
også varer længere. Om aftenen ses beboerne film sammen i fællesstuen. 

En del beboere deltager i de arrangementer der bliver afholdt, dans, eftermiddagsdagcenter og bingo. 
 
Opfølgning fra projekt ang. samskabelse. 
Vi har stadig samskabelsen i spil og er glade for de tiltag som pårørende har mulighed for at deltage i 
på Falkenberg. 
Erlands datter kommer i nærmeste fremtid og laver mad i enheden sammen med Erland. 

 
Pårørende i enheden er enige om, at de godt vil hjælpe til når der er grillfest, en bustur eller andet. 
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”Måltider er mere end mad” Evaluering af varm mad om aftenen og smørrebrød til frokost. 

Både beboere og pårørende giver udtryk for, at dette fungerer fint. 
Det er rart med varm mad om aftenen. 
 
Falkenberg har igangsat et projekt”Måltider er mere end mad” og flere af medarbejderne er i gang 
med undervisningsforløb. 
 
Medarbejdernes frokost pause 

Når man har en lang arbejdsdag, har man brug for at trække sig lidt væk fra enheden og spise sin 
frokost/aftensmad. 
I hele huset er der udarbejdet en plan for dette. 
Det betyder, at der omkring frokost tid vil være en del medarbejdere på centertorvet. 

Det skal naturligvis ikke afholde beboere, pårørende og andre gæster i at spise på centertorvet. 
Alle er velkomne og vi holder øje med, om der skal sættes flere borde/stole op. 

 

Pkt. 3   Diverse aktuelle emner v/Helle 
 

Sansehaven 

Det gamle hønsehus rives ned og der opbygges et 2 etagers hønsehus i stedet. 
 
Besøgshund på Falkenberg 
Falkenberg har valgt, at være en del af Trygfondens tilbud om besøgshunde. 
Enhed 1.1 har afprøvet dette og ønsker, at fortsætte.  
På sigt skal det spredes til andre enheder hvis de er interesseret og kan rumme det. 
 

Læger på plejehjem 
Det blev desværre ikke Falkenberg, der fik mulighed for at være det første plejehjem til at drage 
erfaringer fra samarbejde med privat praktiserende læger. 

Det bliver i stedet Strandhøj og Grønnehaven. Vi afventer resultater fra dette forsøg. 
 
Erindringsdans  

I samarbejde med Alzheimerforeningen er 4 medarbejdere oplært i erindringsdans. 10 tirsdage i januar 
og februar er musikken braget ud af højtalerne og mange beboere og brugere i vores dagcenter har 
nydt at danse. Det hele blev afsluttet med et festligt afdansningsbal.  
Vi vil helt sikkert gentage succesen når dansen har holdt en lille pause. 
 
Dagcenter om eftermiddagen 
For værdighedsmidler fik vi mulighed for at etablere et lille eftermiddags dagcenter i de 4 sidste 

måneder af 2016, for nogle af de beboere, der har brug for lidt ekstra støtte i eftermiddagstimerne. 
Dette tilbud genoptager vi i disse uger. Dagcenteret har åbent fra 14.30-16.30 om tirsdagene. 
Torben er bl.a. med i herregruppen. 
 
Klippekort på plejehjem 
I aftale om finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. til et klippekort til ekstra hjælp til beboere på 
plejehjem svarende til ½ time ugentligt.  

Helsingør Kommune har netop sendt ansøgningen og afventer tilbagemelding. 
I konceptet ligger der, at beboerne kan få hjælp til noget der ligger ud over den eksisterende 
plejeindsats og kommune skal sikre, at alle beboerne får tilbuddet. 
I vil høre mere om det, når det falder på plads. 
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Pkt. 4 Forslag fra beboere og pårørende 
 

Kaffekasse 
Smid i bøtten!!  Det går til hygge til beboerne. Vi tager desværre i mobilpay, men man må gerne 
komme i bøtten en anden dag  

 
Erlands datter foreslår, at enheden kunne have en ønskeseddel – evt på tavlen, så det er nemmere at 
købe en ting med, nyt eller brugt. 
Enheden ønsker sig servietter, elektriske lys, rødvin, portvin, snaps, slik, chips eller chokolade til fælles 
hygge. 
 
Svends datter kan måske skaffe høns til hønsegården. 

 

 
 
 
 

 
 


