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  Referat 

Husmøde i enhed 2.6 

tirsdag den 4/2-2014  kl. 17.00 – 20.00 

Deltagere 
  
Beboerne samt pårørende: 
   
Willy og datter 
Maria og datter 
Grethe, søn og svigerdatter 
Povl og hustru 
Ib og 2 døtre 
Lisbeth og søn 
Inge, søn og svigerdatter  
Elly og datter 
Rune 
Adam 
 
Personale: Helle Lund (Plejehjemsleder), Lotte aftenvagt, 
Bettina (enhedsansvarlig/referent) 
 

 

Pkt. 1 Opsamling fra sidst 

Kort præsentation af alle deltagere. Kort gennemgang af referat fra 
sidste husmøde. 
 
Helle påskønner meget at så mange beboere og pårørende deltager i 
mødet  

 

Pkt. 2 Livet i enheden / stort og småt 

 Beboerinddragelse/Hvordan går det? 
Helle indleder med at gentage hvor vigtigt det er at beboerne inddrages 
i dagligdags gøremål. Hvis man kan selv, skal man selvfølgelig selv. Vi 
støtter, guider, vejleder og hjælper til der, hvor man ikke selv kan. 
 
Helle fortæller om Mette Søndergårds besøg i efteråret, omkring 
beboerinddragelse samt medinddragelse fra pårørende. 
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  Helle fortæller blandt om en episode hvor en elev skulle bage småkager 
og havde svært ved dette, og fik hjælp fra en af beboerne til dette. Det 
fremgår at personalet på enheden er rigtig gode til at skabe en god 
stemning på enheden.  

 

 Naboskab og socialt liv 
 
En pårørende spørger ind til normeringen på enheden. Bettina samt 
Helle fortæller om sammensætningen. Vi er i gang med at indføre en 
tværgående vagt for at skabe mere sammenhæng over dag og aften, i 
og med der vil være to medarbejdere tilstede eftermiddag og under 
aftensmåltidet. 
 
Medarbejderne roses og Rut roses IGEN højt til skyerne. BB er meget 
glade for Rut. 
 

 

 Aktiviteter 
 
Læsegruppe hver tirsdag. Det lader til at være en succes 
 
Rune kunne tænke sig et festudvalg på Falkenberg, og vil gerne deltage 
i dette. 
 
Medarbejderne i enheden har en plan om, at inddrage diverse spil i 
hverdagen som en aktivitet. 
 
Helle fortæller om kommende aktiviteter fastelavn, vinterfrokost, 
forårsfrokost/påskefrokost 6. april som også er med pårørende.  
 
Inges svigerdatter ønsker meget at arrangementer hvor pårørende er 
inviteret, vises på Falkenbergs hjemmeside. Bettina holder fast i dette. 
 

 Mad og måltider 
 

Helle spørger ind til om maden er tilfredsstillende. Povl fortæller at BB 
ønsker at aftensmaden kommer tilbage til den ”gamle” ordning.  

 

 Kaffekasse 
 

Willy ´s datter tager igen initiativet til at lade kaffekassen godt rundt. 
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  Mange tak for bidrag til ”tant og fjas” til beboerne. 

 

 

Pkt. 3 Helle fortæller 

 
 
Helle fortæller om strategikort og forbedringsprojekter for 2014 
 

 Vi fortsætter med ADL, som vi også havde fokus på i de forrige år. 
Beboerne skal gøre, det de selv kan, for at holde sig i gang. 
Mange beboere er ”livet mere op” efter at vi er begyndt at arbejde 
mere inddragende og aktiverende. I 2014 har vi mere fokus på at 
medarbejderne skal blive endnu bedre til at inddrage beboernes 
ressourcer. 
 

 Reager og observer - Her vil vi have fokus på at undgå unødige 
indlæggelser og genindlæggelser. Personalet vil begynde at 
bruge et observationsskema, som udfyldes i samarbejde med 
beboeren. Skemaet vil hjælpe personalet til hurtigere til at se 
forandringer og om der er noget der skal reageres på med det 
samme, f.eks. kontakt til læge. 
Der vil komme mere snak om ”den sidste vilje”, da vi synes det er 
godt at vide hvordan beboeren ønsker at ”komme herfra”. Om de 
ønsker indlæggelse eller bare vil blive her. Lægen skal 
selvfølgelig med indover. 
 

 Trivsel og fokus på arbejdsmiljø. 
Kommunen har lavet en trivselsmåling, som det også har gjort 
tidligere. Falkenberg har en høj svarprocent og 92 medarbejdere 
har svaret. Dette er meget flot og ligger højere en kommunens 
gennemsnit. Helle er meget stolt over resultatet der viser høj 
arbejdsglæde og at vi har mange ildsjæle og kernemedarbejdere 
ansat. Vi har fokus på ny ansættelser og fastholdelse af de gode 
medarbejdere. Der er medarbejdere i hver enhed, der vil blive 
uddannet mentorer, så de har en rolle i at tage imod nye 
medarbejdere og har fokus på den gode introduktion. Derudover 
vil vi have fokus på at nedsætte medarbejdernes sygefravær i 
2014. 

 

 Centerdelen arbejder med IT i forhold til medarbejdere og 
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  beboere. Køkkenet har fokus på de småtspisende beboere. 
 
 

Helle fortæller om kommunens besparelser og hvad dette indebærer. 
Falkenberg skal spare 1,4 million over de næste år. Vi vil se på, hvad vi 
kan spare på, så det mindst muligt går udover beboerne. Gode ideer 
modtages gerne. 
Til gengæld får plejehjemmene i Helsingør Kommune andel i de midler 
der er afsat i finansloven, endelig beløb kendes ikke endnu. 
 
Temadag for alle medarbejdere 
Personalet tager på temadag d 21/3. Denne dag vil derfor blive 
bemandet med vores dygtige afløsere/tidligere medarbejdere. Dagen vil 
derfor blive lidt anderledes end normalt. 
Maden vil være noget nemt men lækkert f.eks. pizza eller kartoffelsalat 
og frikadeller.  
Cafeen og dagcentret vil være lukket. 
Vi har derfor brug for, at pårørende kommer og giver en hånd med til at 
servere kaffe, hygge i dagligstuen osv. 
Hanne Povls kone, samt Charlotte, Inges svigerdatter har foreløbig 
meldt sig. Det er vi meget glade for. 

 

Pkt. 4 Evt. 

 
Povl spørger igen ind til at få en plejehjems læge. Dette er ikke glemt, 
og er sendt videre. Helsingør kommune vil vente lidt med dette tiltag. 
Man afventer at høre tilbagemelding om hvordan det er gået i andre 
kommuner.  
 
Inge spørger ind til klokke. Det drøfter Inge med Bettina en af dagene. 
 
Husk at drøfte referatet fra mødet, samt notere forslag med emner til 
mødet løbende. 
 
Mødet sluttede med dejlig middag og hyggeligt socialt samvær – 
mange tak til køkkenet for god mad 
 
 

 


