
 

Falkenberg, mra, skabelon sidst rev. 21.11.14                                                                                           1/3 

 

Center for Sundhed og 
Omsorg 

  
  

   

www.plejehjemmetfalken
berg.dk 

Referat 
Husmøde i enhed 2.6 

Torsdag den 23.11.2017 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Maria, med døtre Naya og Iben 
Inger Lise 
Erland, med døtre Kirsten og Susanne 

Svend 
Bent, med døtre Mette og Lene 
Henny 
Inge 

Edith, med ægtefælle Jørn 
Ulf, med ægtefælle Pia 
 

Nina, SSH 
Amalie, tilkaldevikar 
Hanne Fisker, enhedsansvarlig/referent 
Jeannet, enhedsansvarlig/ projektdeltager i ”det nære sundhedsvæsen”. 
Helle Lund, plejehjemsleder 

 

Pkt. 1    Projekt – Det nære sundhedsvæsen v/ Jeannet (projektdeltagere) 
 

Vi gennemgår ganske kort vores projekt med overskriften 
 
”Det nære sundhedsvæsen  - hvilken betydning det har for Falkenberg?”  

 
Målet er, at færre beboere bliver indlagt, hvis de indlægges, er det i så få dage som muligt. 

Derved flyttes flere opgaver ud til kommunerne, dvs plejehjem, hjemmepleje og rehabiliterings og 
træningscenter samt til de praktiserende læger. 
Der er mange forskellige indsatser ( med mange ”mærkelige” navne) som vi skal være en del af på en 
eller anden måde. FSIII/NEXUS – Nyt Fælles Sprog samt nyt journalsystem er en af de store opgaver 

som ligger i 2018.- lidt sammenligneligt med indførelse af Sundhedsplatformen på hospitalerne. 
Journal audit (journal gennemgang) mhp at opspore sygdomme tidligt og forhindre indlæggelser, har 
resulteret i et kompetenceforløb om måling af værdier som alle medarbejdere i boligdelen gennemgår i 
efteråret 2017. Faste plejehjemslæger, arbejdes der forsat hen imod. ”I sikre Hænder” er et projekt, vi 
skal være en del af i løbet af vinteren. 
 
Vi forsøger, at oversætte alle disse nye tiltag via et ”kørekort” til vores medarbejdere (kaffekværnen) 

så alle får en god forståelse for sammenhængen og kravet om øgede faglige kompetencer. 
 

 

Pkt. 2  Opsamling fra sidste møde i marts 2017 og hverdagslivet i enheden nu v/Hanne og 

Helle 

 

 
Hanne byder velkommen 
Sidst der var husmøde d. 05-04-2017 var det Ena, der var enhedsansvarlig. Hanne præsenterer sig og 
fortæller hun i en periode vil være enhedsansvarlig for enhed 2.6. Hanne er også enhedsansvarlig for 

team 2, så hun er bekendt med denne funktion. 
Flere af pårørende har ikke været klar over dette, og det beklager vi selvfølgelig. Når situationen 
ændrer sig vil vi naturligvis melde dette ud. 
 
Naboskab 
Siden sidst er der kommet nye beboere til. Vi byder velkommen til Inger Lise, Bent og Ulf. 
I enheden går det generelt godt. Det er naturligvis vigtigt, at man tager hensyn og rummer hinanden. 

Generelt har vi et godt naboskab, og hygger meget i fællesstuen. 
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Hold øje med billederne på medarbejdertavlen på enhedsgangen. I vil nu se alle medarbejdere i 
teamet. 

Vi samarbejder nu i højere grad i teamet på tværs af enhederne og I vil derfor se medarbejdere fra 
1.5.  
 
Enhed 2.6 er blevet testenhed for pilotprojekt fra Helsingør kommune ”sansestimuli i borgerens egen 
bolig på plejehjem”. Dvs. alle boliger i enheden er blevet indrettet til, at der med lys, lyd og billeder, 
kan gives sansestimulering til beboeren. Dette skal afprøves af i 3 måneder og bliver løbende 
evalueret. 

En lille film ”Pilotprojekt om lys, lyd, og billede” vises, så beboerne og pårørende kan få en 
fornemmelse af hvad det går ud på. Denne kan ses via vores hjemmeside. 
Beboerne får ingen merudgift ved projektet. 
Ved yderligere spørgsmål kan vores ergoterapeut Anders kontaktes på mail: app04@helsingor.dk. 

 

Pkt. 3   Diverse aktuelle emner v/Helle 
 

Læger på plejehjem 
For Falkenbergs vedkommende er der ikke noget nyt. Der har været annonceret efter 
plejehjemslæger, men ingen har budt ind i Ålsgårde. Der er gode erfaringer med ordningen fra de 

plejehjem, der indgår. Vi håber den gode omtale breder sig blandt de praktiserende læger, så flere 
ønsker at deltage og vi kan få plejehjemslæger på Falkenberg. 
 
Demensområdet - Way-finding/Demensvenlig indretning 
Døre ind til enheder samt nicher ved alle boliger er, som alle kan se, blevet malet. Toiletterne har fået 
folie med kontrastfarve påsat ved toiletter og håndvaske. Snart kommer nye toiletbræt samt hylder og 
skabe. Arbejdet tilendebringes inden årets udgang 

 
Helsingør Kommune søgte 18 millioner til kompetenceudvikling af personalet af en landsdækkende 
pulje i forbindelse med den nationale handlingsplan  ”Et trygt og værdigt liv med demens” 

Der blev desværre givet et afslag på dette. 
 
Klippekort på plejehjem 

I år får alle beboere 1 time, da vi først kom i gang med ordningen 1.august. Det er til stor gavn og 
glæde for beboerne. Vi er godt i gang med i at udføre klippene. Nogle beboere/de fleste ønsker 
individuel samvær, andre ønsker ture og andet sammen med andre. Bl.a afholder vi den ellers aflyste 
Mortens aften for puljen til social og mental rehabilitering. 
 
Budgetaftale for 2018-2021 
Er netop vedtaget i Byrådet. 

Vi er ikke ramt af serviceforringelser på ældreområdet. Vi skal effektivisere på forskellige område bl.a 
får vi ikke afregning for plejen ved indlæggelser, og alle beboere skal have deres medicin 
dosisdispenseret hvis det er muligt. 
 
Partierne bag budgetaftalen har tildelt ældreområdet 13.4 mio til ”tryghed og livskvalitet for ældre” 
Her er det bl.a områder som demenskoordination, velfærdsteknologi, og tilskud til ledsagere til 
klippekortsordning, der kommer beboere på plejehjem til gavn. 

 
Rekrutteringsudfordring 
Vi har ledige stillinger. Vi oplever som alle andre indenfor ældreområdet – faktisk er det en 
landsdækkende problemstilling – at vi ikke får særlig mange kvalificerede ansøgninger fra social og 
sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter. Det er noget, der bekymrer os alle indenfor 
området inkl politikerne. I budgetforliget ønsker politikerne løbende status på udviklingen, og man vil 

gerne styrke rekrutteringen og øge tilgangen af elever gennem målrettet kampagne. 
 
Vi har fx været så heldige, at 2 af vores assistentelever der lige er blevet færdige med deres 
uddannelse, har søgt og fået job hos os  

 
Uanmeldt kommunalt tilsyn 
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Helsingør Kommune har netop igen indgået kontakt med BDO. Vi havde tilsyn den 30.10.17. Vores 
tilsyn gik rigtig godt. Vi fik scoren 2 ud af 5, hvilket er næstbedst – godt og tilfredsstillende. Vi har 

udformet handleplan for de områder vi skal arbejde med. 
Rapporten kan læses på vores hjemmeside. www.plejehjemmetfalkenberg.dk 
 
Erindringsdans/Mortens aften/Julen 
Hver tirsdag danses der på livets lyst – det er atter en stor succes 
 
Mange arrangementer den kommende til særlig fra sidst november og hele december. Hold endelig øje 

med opslag i enheden eller på vores hjemmeside. 
 
Forslag om fast betaling til husmøder 
Helle stiller forslag om, at pårørende fra næste Husmøde betaler 50 kr for maden pr mand til 

husmøderne. Dette vil gå direkte til enhedens kaffe/hyggekasse til gavn for beboerne. 
 
Alle pårørende tilstede i aften bifalder forslaget. 

 

Pkt. 4 Forslag fra beboere og pårørende 
 

Inger giver udtryk for hun savner tallerkerne til aften bliver varmet. Det må være medarbejderne på 

dagen, der vurderer om dette kan lade sig gøre.  
 
Marias datter gør opmærksom på, fjernbetjeningerne til de nye systemer i boligen, måske skal ligges 
hensigtsmæssigt i boligerne, så de ikke bliver væk. Det har fjernbetjeningerne det med at gøre i nogle 
boliger. 
 
Erlands døtre har et ønske om et skema eller kalender, hvor personalet kan notere, hvad beboeren har 

lavet på dagen. Dette vil ikke blive aktuelt på nuværende tidspunkt, da medarbejderne i forvejen har 
meget dokumentation, i forhold til dokumentationskravene. Det vil måske også kunne skabe 

misforståelser, hvis medarbejderne så ikke fik noteret i sådan et skema/kalender.  
 
Det skema der hænger i boligerne ”min hverdag”, skal vi selvfølgelig have så opdateret som muligt, så 
pårørende vil kunne bruge denne til orientering om beboerens hverdag. 

 
Kaffekasse: smid i bøtten!!  Det går til hygge til beboerne. 
 

 
 
 

 
 
 


