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Referat 
Husmøde i enhed 2.2 

mandag den 18. november 2013 kl. 17.00-19.00 
 
Deltagere Ingrid, bolig 16 

 Inge Svendsen, bolig 19 og Lone 
 Solveig, bolig 17 og Bjarne 

 Ella, bolig 13 og Torben 
 Svend Werner, bolig 24 

Henny, bolig 22 
Isa, bolig 14 

Karen bolig 18 og Grethe 

Kjeld bolig 23 
 Mette K (enhedsansvarlig 2.2) 

Jeannet (enhedsansvarlig 1.1) 
Christine (medarbejder) 

 Helle Lund, (plejehjemsleder) 
  

  
Pkt. 1 Opsamling fra sidst  

 
Flere beboere har givet udtryk for, at deres pårørende 

ikke har tid om eftermiddagen. Derfor afprøver vi denne 
gang at holde husmøde sen-eftermiddag/aften. Dette 

har vist sig at være en større succes og flere pårørende 
har deltaget på husmøderne. 

Beboere og pårørende vil gerne fortsætte med at hus-

møderne bliver holdt sen-eftermiddag. 
 

Helle giver en forklaring på, hvad husmøderne kan bru-
ges til. 

På husmøderne bliver der ikke diskuteret personsager, 
men om handler livets gang i enheden. Her kan der også 

tages fælles beslutninger om forskellige ting, f. eks. 
hvornår beboerne ønsker aftensmad, ønsker om hvad 

kaffekasse pengene skal bruges til osv. 
 

Helle påskønner meget, at pårørende deltager i mødet.  
Indtil videre har det haft stor succes og flere pårørende 

har mulighed for at deltage. 
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Præsentation af ny enhedsansvarlig Jeannet Winther pr. 

d. 01/01-2014. 
Jeannet kommer fra enhed 1.1 og glæder sig meget til, 

at begynde i enhed 2.2  
Mette og Jeannet bytter enhed, da vi er et stort hus og 

har brug for ens arbejdsgange i alle enheder. 

Desuden vil det være lærerigt og styrke den personlige 
udvikling. Der vil være evaluering efter ½ år.  

 
Der er delte meninger fra beboere og pårørende. Nogen 

pårørende synes, at det er synd, at beboerne mister de 
personaler de kender rigtig godt. Men der er samtidig en 

forståelse for, at huset skal have ens arbejdsgange og 
der er mulighed for at flytte på kompetencerne, der hvor 

der er brug for dem. 
 

 
Pkt. 2 Livet i enheden/stort og småt 

 
 Beboerinddragelse/ 

Hvordan går det? 

Alle synes, det går godt. Alle er glade for at bo på Fal-
kenberg. 

 
Vi taler om, at beboerne skal hjælpe til med de daglige 

gøremål i enheden, ud fra de ressourcer de har. Medar-
bejderne synes, at det er svært, at få beboerne med på 

ideen. Igen drøfter vi, at man skal, når man kan men, at 
det kan være forskelligt, hvad man kan fra beboer til be-

boer og fra dag til dag. Lige meget alder kan man godt 
give en lille hånd i enheden. 

 
Beboerne skal også deltage i de daglige gøremål inde 

hos sig selv, oprydning, blomster, tørre støv af, vaske 
tøj mv. igen efter evne.  

 

Beboerne er dog blevet bedre til at hjælpe til og det er 
blevet en mere naturlig del af daglig dagen i enheden. 

Også selv om man er over 100 år, hjælper man til med 
det man kan. 

 
Naboskab og socialt liv/ 

Det opleves pt. at beboerne ikke er så sociale med hin-
anden, undtagen under måltider. 

Om aftenen vil beboerne helst ind til sig selv. Det er kun 
nogle få der bliver tilbage i fællestuen og ser tv. 
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Aktiviteter/ 

Det er ikke altid nemt at få beboerne med på bustur og 
der er diverse tilbud om ture ud af huset. Der har lige 

været tur til Tivoli i forbindelse med Halloween og i de-
cember bliver der tur til jul i Tivoli. 

Det behøver ikke være lange tur vi tager på, men en lille 

tur ud i det blå med kaffekanden. 
 

Bjarne tilbyder at vi kan bruge hans terrasse lige så tit vi 
vil og det vil vi gerne benytte os af til forår/sommer. 

Bjarne vil også gerne arrangere en tur til den Blå Planet, 
hvis nogen ønsker dette. 

Bjarne vil gerne indover, når der arrangeres ture ud af 
huset.  

 
Mad og måltider/ 

Som sidst synes beboerne maden er fin og sovsen er 
god! Der ønskes igen mere suppe. 

 
 

Kaffekasse/ 

Vi opfordrer dog beboernes gæster/pårørende at putte 
penge i kaffekassen. Beboerne er også selv velkomne til 

at putte i, hvis de inviterer gæster på kaffe. Der er des-
værre ikke mulighed for at få kage i enheden. Det er 

forbeholdt beboerne. Kaffe i termokande og kage kan 
bestilles og købes i cafeen. 

Pengene fra kaffekassen går til hyggelige ting til beboer-
ne, det kan være blomster til altan, vin til maden og 

voksdug til borde. 
Sidst købte beboerne 2 undulater for pengene. 

 
Husregler/ 

Der er lavet fælles husregler på et tidligere husmøde. 
Disse regler hænger ved opslagstavlen på gangen.  

Vi skal alle opføre os ordentligt, når vi sidder ude i fæl-

lesrummet.  
Der skal være plads til os alle. 

 
Julen/ 

Alle opfordres til at holde øje med diverse opslag, da der 
er mange arrangementer i løbet af julen.  

Der kan købes varm mad juleaftensdag og dette kan spi-
ses i cafeen sammen med pårørende. Dette gik fint sid-

ste år, så vi prøver igen i år. 
Husk at bestille maden i køkkenet i god tid. 

Der vil være fint smørrebrød juleaften. Beboerne havde 
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givet udtryk for, at de synes maden sidst havde været 

lidt kedelig. Dette har køkkenet taget til sig og prøver at 
gøre det bedre i år. 

 
 

Pkt. 3 

 
 

 
Pkt. 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Emner fra beboerne og medarbejdere 

 
Ingen punkter 

 
EVT. 

 
Info om diverse tilsyn/ 

Alle tilsyn kan læses på nettet via vores hjemmeside, 
hvis man ønsker at læse om tilsynene. 

Læs mere i rapporterne på vores hjemmeside www-
plejehjemmetfalkenberg.dk  

 
Embedslægen: 

Der er kun få anmærkninger. Det kan være svært ikke 
at få nogen anmærkninger. 

Anbefalinger vedrørende dokumentation og medicin. 

Vi skal huske at have accept fra beboere ved lægekon-
takt og dokumentere dette. Det er beboerne der be-

stemmer hvilken behandling de ønsker at modtage og 
ikke de pårørende.  

Vi skal også være bedre til at dokumentere ang. træ-
ning. 

 
Kommunalt tilsyn: 

Ros for inddragelse af beboere i i daglige gøremål, det 
skinnede igennem i hele huset. 

Beboere mente nattevagten havde en hård tone om nat-
ten.  

Der har efterfølgende været samtale med nattevagterne. 
Der kommunikeres mindst muligt om natten, da normal 

døgnrytme tilstræbes. 

 
Mange tak til Bjarne for vin til maden  

 
Referent – Mette Kristensen 

 


