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Referat 
Husmøde i enhed 1.5. 

Torsdag den 1.3.2018 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Leif 
Tove med søn Carsten 
Torben  
Inga  

Lis med datter & svigersøn,  
Ruth med datter Ingrid, søn Henrik, søn Erling & svigerdatter Ingeborg  
Flemming med hustru Hedvig 
Johannes 

Marianne deltager fra dagcentret 
Ingermarie, SSH Aftenvagt 
Joan SSH dagvagt 

Randi  SSA Aftenvagt 
Lis Røpke Teamleder/referent 
Helle Lund, Plejehjemsleder 

 

Pkt. 1    Aktiviteter på Falkenberg v/ Marianne 

 

Marianne fortæller om alle de aktivitets- og træningstilbud, der tilbydes i Falkenbergs dagcenter.  
Der afholdes en aktivitetssamtale med alle nye beboere, hvor medarbejder og beboer sammen finder 
ud af hvilke muligheder der passer bedst – herefter udfyldes et skema over, hvad beboeren deltager i. 
Dette kan naturligvis justeres løbende. 
Alle beboere er velkomne i dagcenteret man betaler kontingent igennem servicepakken. 

Man er altid velkomne til at komme med forslag til nye aktiviteter ved henvendelse i dagcenteret. 
 

Træning kan foregå både udendørs og inde i træningslokalet eller på torvet fx boccia og dans og ikke 
mindst ved, at man i hverdagen, gør alt det, man kan selv. 
 
Marianne fortæller desuden om årets gang på Falkenberg og hvordan vi fejrer årets højtider. Pårørende 

er velkomne til mange af disse begivenheder. 
 
Man kan orientere sig om aktiviteter og begivenheder via FalkePosten, opslag i enheder samt på 
Falkenbergs hjemmeside. 
 
Vi samarbejder med børnehaver, skoler, fritidshjem, kor, diveres sælgere af sko, tasker, tøj mv og 
præster. Desuden har vi frivillige. Alle bidrager de til at ”skabe et godt sted at være” for beboerne. 

 

Pkt. 2  Opsamling fra sidste møde i oktober  2018 og hverdagslivet i enheden nu v/Lis og 
Helle 

 
Helle byder velkommen 

Helle fortæller overordnet om den ændrede ledelsesstruktur på Falkenberg. Der er lagt et brev om 
dette i alle beboeres postkasser. Hvis brevet er blevet væk, så er man velkommen til at få et nyt.  
I boligdelen er der nu 3 teamledere. Lis Røpke er nu teamleder for 1.5 og 2.6 dvs. Team 3. Der ud 
over er Lis leder for det tværgående team. 
 

Ny Teamleder – Lis præsenterer sig  
Jeg er uddannet sygeplejerske, har været ansat i Helsingør Kommune siden 1997 og på Falkenberg 
siden det åbnede i 2010. I min tidligere funktion som afsnitsleder for hele boligdelen på Falkenberg har 
min hovedopgave været personaleledelse. Derved kender jeg alle medarbejderne i Team 3, men skal 
til at lære alle beboerne bedre at kende. Det glæder jeg mig meget til.  
Jeg håber på et godt samarbejde både med beboerne og deres pårørende – jeg ringer hellere en gang 
for meget til jer end en gang for lidt. Jeg har ikke et fast kontor, men vil være lidt rundt omkring i 

enhed 1.5, i enhed 2.6 og hos det tværgående team. Er der brug for en aftale kan det faste personale 
booke i min kalender.  
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Visitkort med kontaktoplysninger på Lis udleveres.  

 

Pkt. 3   Diverse aktuelle emner v/Helle 
 

Læger på plejehjem 
Desværre ikke noget nyt For Falkenbergs vedkommende. 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 om 
ordningen breder sig blandt de praktiserende læger, så flere ønsker at deltage og vi kan få 
plejehjemslæger på Falkenberg. 
 
Datasikkerhed, ny lov fra 1.juni 2018 

Denne lov skal sikre personfølsomme oplysninger. Det får en betydning for vores kommunikation med 

jer pårørende. Vi må ikke sende/svare mail der indeholder personfølsomme oplysninger. 
En almindelig mail betragtes som at sende et postkort - alle kan i princippet læse det! 
Derfor skal vi anvende ”sikker mail” . 
Konkret betyder det, at I vil modtage mailen i e-boks, hvis I er sat op til at modtage post fra Helsingør 
Kommune. Det vil vi opfordre jer til, ellers vil I modtage et almindeligt brev og det tager jo noget 
længere tid, inden I vil modtage et svar. 

 
Ny elektronisk journal 
Alle medarbejdere skal på kursus og alle journaler skal ”flyttes” over i det nye system Nexus. Det 
bliver et stort og tidskrævende arbejde!  
For Team 3 handler det i særlig grad om ugerne 21 og 22. I denne periode vil der være flere vikarer og 
afløsere hos beboerne, mens de faste medarbejdere arbejder med journalerne. 
 

Det vil være dejligt, hvis I som pårørende lægger et ekstra besøg ind. Hvis I på anden måde kan 
hjælpe, så henvend jer endelig til Lis og medarbejderne. 
 

Konflikt 
Lige nu ved vi endnu ikke om der bliver konflikt. Hvis det sker, skal vi bestræbe os på at give jer 
besked så hurtigt og præcist som muligt.  

Vi har prøvet det før- det gik faktisk godt- beboerne havde det godt undervejs, selvom hverdagen så 
anderledes ud.  
 
Betaling til husmøder 
Sidste gang blev vi enige om at pårørende betaler 50 kr for maden til husmøderne. Dette vil gå direkte 
til enhedens kaffe/hyggekasse til gavn for beboerne. En kort snak om budget og økonomi for 
enhederne. Der er ikke midler til ”hygge”, af samme grund har vi også en ønskeliste  

 

Pkt. 4. Forslag fra beboere og pårørende 
 

Der spørges ind til ledige stillinger og mangel på faste medarbejdere 

Pårørende oplever, at se mange forskellige ansigter og mange nye hele tiden. Bliver der ansat faste 
medarbejdere som erstatning for de ”gamle” som holder op? 

 
Vi har ledige stillinger, men har også inden for den seneste tid fået ansat nye medarbejdere. Dog 
oplever Falkenberg forsat, som alle andre indenfor ældreområdet, at vi ikke får særlig mange 
kvalificerede ansøgninger fra social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter. Vi er derfor 

nødsaget til et ansætte flere medarbejdere, der ikke er uddannede, men som vi selv oplærer, til de 
ogaver de skal løse. 
 
Vi er pt. så heldige, at vi har en virksomhedspraktikant i enhed 1.5 de næste 4 måneder som ekstra 
medarbejder. Vi drøfter, at det er svært som pårørende, at vide hvem som er hvem – det skal vi blive 
bedre til at fortælle jer. 
 

Tak for en hyggelig aften. 
 

 


