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Referat 

Husmøde i enhed 1.5 

onsdag den 02.11 2016 kl. 17 til 20 

 

Deltagere                                                                                                                                                                                                                          

Leif 

Glady med datter Janne 

Lis med Anne-Marie, Eva og svigersøn 

Tove 

Inga 

Kirsten 

Karen og Susanne 

Ruth med Ingrid, Erling, Henrik og svigerdatter 

Flemming 

Peter og Anne Lise 

Tulle og Dine, aftenvagter 

Charlotte, enhedsansvarlig/referent 

Helle Lund, plejehjemsleder 

 

Pkt. 1   Opsamling fra sidste møde  

 

Sidst havde vi besøg af deltagere fra en af vores  projektgrupper angående samskabelse. 

Det er rart, at beboere og pårørende har taget emnet til sig og deltager/hjælper, der hvor de 

kan i enheden. 

Vi har meget glæde af flere pårørende, der skaber hygge om bordet, når de kommer om 

eftermiddagen og drikker kaffe med deres egen og medbeboere. Flere pårørende har også 

lært hinanden godt at kende på denne måde. Vi får stadig besøg af Rolfs kone Tove, som 

nogen gange har været med til at passe enheden, når personalet har været til faglig cafe og 

møder. Her har Flemmings kone også været behjælpelig. 

Vi vil gerne styrke dette endnu mere. 

 

Ideer til samskabelse: 

Drikke kaffe i enheden i fællesrummet 

Vaske tøj med beboeren 

Gå ture 

Ordne negle og hår 

Hjælpe med blomster og rengøring på altanen 

Gøre rent – forsætte med at gøre, hvad I hele tiden har gjort sammen 

Deltage i arrangementer i enheden 

Pkt. 2  hverdagsliv i enheden 

 

Beboerne, specielt damerne, trives meget godt med hinanden. De er meget omsorgsfulde 

overfor hinanden. Hygger sig sammen i fællesstuen feks med at lægge vasketøj sammen. 

Flere er også glade for at se Matador eller danske film sammen.  

 

Pkt. 3  Besøgshund på Falkenberg  

 

Falkenberg har valgt at være en del af Trygfondens tilbud ang. besøgshund. 

Dette projekt starter op  i enhed 1.1  som skal afprøve dette. 

 

Pkt. 4   Diverse aktuelle emner v/Helle 

 

Tema: ”måltider er mere end mad” 
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Orientering om fremtidige tiltag omkring måltiderne på Falkenberg. 

For et par år siden blev det politisk besluttet, at alle plejehjem fra 2017 skulle have en ens og 

dermed for nogle plejehjems vedkommende lavere takst til madlavningen 

Besparelsen ligger i, at Falkenberg indtil nu har fået en højere takst til madlavningen fordi 

maden dels er lavet i centerkøkkenet, dels i enhederne. Denne takst nedsættes pr. 1.1.2017. 

 

Vi har haft god tid til at tænke nye tanker. Vores vigtigste mål har været, at det skulle gå så 

lidt ud over beboerne som muligt. 

 

Hen over sommeren har alle i huset, medarbejdere som beboere haft mulighed for at drøfte 2 

forskellige scenarier. 

Skulle vi fortsætte som nu med varm mad midt på dagen og kold mad om aftenen? Eller 

skulle vi ændre måltiderne med kold mad midt på dagen og varm mad om aftenen? 

 

Mange gode overvejelser omkring fx 

 Inddrage beboerne mest mulig i at smørre deres mad efter eget ønske 

 Fortsat inddragelse af beboerne i borddækning og afrydning 

 Bedre fordeling af måltiderne over dagen 

 De fleste har været vant til varm mad om aftenen 

 Det er svært at spise et stort varm måltid – tæt på morgenmaden! 

 Det er påvist at det giver en større mæthedsfornemmelse og bedre søvn ved varm 

mad om aftenen. 

 Det gør ikke noget, at måltiderne trækker ud og der er plads til gode snakke ved 

bordet. 

 

Udfra disse drøftelser og overvejelser har vi på Falkenberg besluttet, at bytte om på 

måltiderne. Frokost kl. 12.30 og varm mad kl. 17.30 efter beboernes ønske fra den 

16.11.2016. 

 

Mange beboere glæder sig til, at selv være en del af, at smørre deres smørrebrød og har 

været meget positive over for personalets ideer. Nogen har oven i købet selv kommet med 

ideer. Beboerne får stor indflydelse på hvilket pålæg og tilbehør der bestilles op til frokost. 

 

For medarbejderne i centerkøkkenet betyder omlægningen store ændringer i arbejdsgange og 

mødetider. Den varme mad vil blive lavet i centerkøkkenet om eftermiddagen. Beboerne vil 

som altid kunne ønske særlige retter og naturligvis også på deres fødselsdag. 

 

Der kan stadig købes varm mad i cafeen ved middagstid, men dette vil ikke være det samme, 

som der bliver serveret i enhederne. 

 

Alle på husmødet synes det er en god ide. Mange har været vant til at få varm mad om 

aftenen.  

 

Kommunalt tilsyn 

Vi har fået en meget flot rapport fra det kommunale tilsyn. Ingen bemærkninger og ingen 
anbefalinger . Rapporten kan læses på vores hjemmeside. Charlotte kan være behjælpelig 

med at printe den ud, hvis der er behov for dette. 

 

Helle oplæser fra rapporten ang. måltider 

”Tilsynet vurderer, at der i høj grad er trivsel omkring måltiderne. 

Tilsynet observerer, at der i flere af enhederne er dækket op med servietter, 

duge og levende lys til middagsmaden. 

En medarbejder fortæller tilsynet, at medarbejderne har fordelt opgaverne 



 

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

 

Center for Sundhed og Omsorg 

  
  

   

www.plejehjemmetfalkenberg.dk 
  

således, at de har forskellige roller under måltider. Formålet er at skabe 

struktur, ro og hjemlighed omkring måltiderne. 

Ovenstående roller viser sig tydeligt ved tilsynets observationer i fællesstuen, 

idet tilsynet bemærker, at størstedelen af medarbejderne sidder og 

spiser sammen med beboerne, mens andre medarbejdere er ansvarlige for 

maden og oprydningen. Det bemærkes, at medarbejderne medinddrager 

beboerne i serveringen af måltiderne, og at der hersker en livlig dialog 

mellem beboere og medarbejder.” 

 

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 

værdigt ældreliv. Helsingør Kommun har fået 12,6 mio. kr.  Politikken er nu færdig. 

Politikkerne har godkendt den og udmøntet pengene til gavn og glæde for også vores 

beboere. 

For Falkenbeg betyder det, at der er givet penge til bl.a 

 Et ekstra bad – Bad 2 i 2016-2018 

 Undervisning i sygdommen demens og særlige neuropædagogiske værktøjer til alle 

medarbejdere/engangsmidler i 2016 

 Døgnrytme og levevis for demente i 2016-2018 

 Rehabiliterings indsats for de svageste borgere i 2016-2018 

 Målrettet dokumentation/sygeplejefaglig udredning 

 Flere dagcenterpladser på Falkenberg i 2016-2018 

 Demensvenlig indretning/etablering af et sanserum – engangsmidler i 2016 

 Dagcenter for beboerne om eftermiddagen kl. 15-17 – herregruppe og damegruppe – 

indtil videre resten af 2016 

 

Plejehjemslæge 

Der er afsat puljemidler til, at alle plejehjem i Danmark kan indføre faste plejehjemslæger. 

Falkenberg er blevet udvalgt til at være pilotplejehjem i Helsingør Kommune. 

Projektet har fokus på at forebygge indlæggelser, forbedre medicinhåndtering, bedre 

samarbejde mellem læge og plejepersonale, bedre brugertilfredshed (beboer, pårørende, 

læge og plejepersonale. 

Der vil formentlig blive tilknyttet 2 praktiserende læger til Falkenberg. 

Beboerne kan altid vælge at bevare deres tidligere læge. 

Planen, for hvordan dette skal foregå i praksis, er ikke klar lagt endnu. 

I vil høre nærmere. 

 

Jul 2016 

Vi har valgt at lave et opslag på hvad der foregår i huset i julen, så alle kan få et bedre 

overblik over arrangementerne. 

Så kan I hver især bedre planlægge, hvad I ønsker at deltage i. 

 

Følg med på enhedens opslagstavle, i Falkeposten eller på vores hjemmeside. 

www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 

Pkt. 5 Eventuelt. 
Kaffekassen blev delt rundt. Dette gav godt  næsten 800 kr som går til blomster og andet, 

der forsøder tilværelsen for beboerne. Mange tak for det. 

Tulle efterlyste økonomisk hjælp til altanen til foråret. Ruths datter Ingrid foreslog, at vi 

hænger en kuvert op med et opslag, så besøgende kan lægge en skilling, så der kan blive 

købt nyt til krukkerne til altanen. 

 

 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/

