
 

Falkenberg, mra, skabelon sidst rev. 21.11.14                                                                                           1/2 

 

Center for Sundhed og 
Omsorg 

  
  

   

www.plejehjemmetfalken
berg.dk 

Referat 
Husmøde i enhed 2.6 

Tirsdag den 6.3.2018 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Maria, havde fødselsdag  

Inger Lise 

Jette 
Svend 
Peter, som havde søn Keld med. 
Henny 
Inge 

Edith, med ægtefælle Jørn 
Torben 

Gitte, SSH dagvagt 
Kris SSH aftenvagt 
Julie, tilkaldevikar 
Lis Røpke Teamleder/referent 
Hedis deltager fra dagcentret. 
Helle Lund, plejehjemsleder 

 

Pkt. 1    Aktiviteter på Falkenberg v/ Herdis 
 

Herdis 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. 

 
Herdis 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 
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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.  

 
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.  
 
Sansestimuli i egen bolig v/Lis 

Vi har siden sidst haft projekt i enhed 2.6 med mulighed for specielt lys i lamperne og særligt program 
i TV, som gerne skulle være behageligt at se på og lytte til. De fleste kan godt lige dette, men det er 
svært at vænne sig til, at TV og lamper helst skal være tændt, så effekten af programmerne er ikke så 
stor som den kunne være, da der ofte bliver sluttet. Vi har fået lov at beholde systemet 3 måneder 
mere for at undersøge effekten nærmere. Det er Ergoterapeut Anders som er tovholder på projektet. 
 
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 kom ingen direkte forslag. Vi havde en hyggelig aften med snak om mulighederne i huset, om 
hverdagen og lidt om gamle dage. 
 

 
 
 
 
 


