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Referat 
Husmøde i enhed 1.3 

torsdag den 5.10.2021 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Ole (til spisning) 
Myrna 
Bente  

Kirsten  
Grethe med datter Mette og søn Christian 
Lene 
Nelly med søn Poul 

Eva  
Gunna 
Leif med søn Gert 

Aases svigerdatter Lisbeth 
 
Szilvia, aftenvagt 
Trine, tværvagt 
Hanne Fisker teamleder/referant 
Helle Lund, plejehjemsleder 

 
 

Pkt. 1     Hverdagslivet på Falkenberg v/Hanne       
 

Hanne byder velkommen 

 
Sidste husmøde vi afholdt, er på dato næsten to år siden, grundet Covid. Så langt om længe, 

velkommen til alle, både til jer der er nye beboere og pårørende, og til jer der har prøvet husmøde før. 
Især jer der oplevede en meget speciel indflytning, hvor pårørende ikke måtte komme ind i huset og 
hjælpe fra begyndelsen. Vi har glædet os meget til, at få Cocid så meget på afstand, at vi nu igen kan 
mødes i hyggeligt lag.  

 
Som altid hygger beboerne sig i ”det små”, her på enheden. Dog kan vi stadig mærke, at Covid satte 
en brat stopper for alt aktivitet, og beboerne har haft svært ved, at komme tilbage til deres tidligere 
niveau. 
Efter en meget udfordret sommer bemandingsmæssigt, prøver vi nu, at komme tilbage til en hverdag, 
hvor der er plads til de små hyggelige stunder, der heldigvis stadig er mulighed for på vores enheder. 
Det er dejligt, at mærke nye beboere er faldet godt til og bidrager med positiv stemning. 

Det er fortsat hverdagens aktiviteter, så som måltider, hyggeligt samvær ved TVét, kagebagning, 
m.m. der er i fokus her på enheden. 
Der tages som altid udgangspunkt i de daglige gøremål, hvor beboerne inddrages i de opgaver, de kan 
rumme, og på det niveau de funktionsmæssigt kan. 

 

Pkt. 2  Diverse aktuelle emner v/Helle 
 
Rekrutteringsudfordringer 
I Helsingør Kommune oplever vi, som i landets øvrige kommuner, mangel på uddannede 
medarbejdere.  
I sommer har vi ligeledes oplevet, at det har været svært at få hjælp fra afløsere og endog fra 

vikarbureauer. 
Vi har dagligt måtte prioritere benhårdt i opgavesættet, så beboerne oplever mindst mulig gene. 
Det er en ulykkelig situation som også har udtrættet vores medarbejdere. 
Der er stort fokus fra vores politikere, direktion samt vores eget Center for Sundhed og Omsorg, hvor 
vi forsøger, at finde løsninger på problemstillingen. En af succeshistorierne er, når vi kan sende nogle 
af vores dygtige ikke uddannede medarbejdere afsted på uddannelse og de forhåbentlig vender tilbage 
til Falkenberg. 
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Arrangementer 
Helsingør Kommune har modtaget midler fra regeringen til oplevelser for beboerne, heraf har 
Falkenberg modtaget 275.000 kr og det kan man få megen underholdning for  Pengene skal 

anvendes inden sommeren 2022. Vores dagcenter står for planlægningen og har man ønsker/ideer, så 
giv teamleder Hanne et praj, eller henvend jer direkte i dagcenteret. 
Arrangementerne annonceres i Falkeposten, samt via opslag i enheden. Pårørende er velkomne. 
 
Endnu en ”pakke” er sendt i vores retning. Her er der fokus på borgere med demenssygdom, og deres 

pårørende. Pengene forstiller vi os anvendt til en foredragsaften om emnet i det nye år hvor Helsingør 
Kommunes pårørende konsulent også deltager. 
 
Pulje 
Falkenberg har søgt midler fra en pulje til mere hjemlighed på plejehjemmet. Vi har søgt om flotte 

kunstige planter, kunstige stearinlys, samt skærme til at skabe mindre hyggelige miljøer i fælles spise- 
og dagligstuen. Der ud over har vi ønsket instrumenter i sansehaven. Vi ved endnu ikke, om vi får 

midlerne. 
 
Uanmeldt kommunalt tilsyn 
Blev gennemført den 22.9. Vi fik vurderingen 3 – nogenlunde tilfredsstilende. Bemærkninger og 
anbefalinger går særligt på vores sundhedsfaglige dokumentation. Vi arbejder nu med at løfte 
niveauet. 
I kan finde tilsynsrapporten på Falkenbergs hjemmeside, eller få den hos teamleder Hanne. 

 
Julen 2021 
Selvom der er god tid, så er vi i gang med planlægning. Hold jer ajour med arrangementer via 
Falkeposten og opslag. 
Tal med medarbejderne om jeres planer for julen – fx om I er ude eller hjemme. 
 

Venneforening 

Der efterlyses medlemmer til, at få sparket liv i vores gamle venneforening. Hvis nogle har lyst, kan I 
henvende jer til Mette Weltzer-mew46@helsingor.dk eller 49281745 
 

 

Pkt. 4 Forslag fra beboere og pårørende 
 

 
Beboerne og de pårørende giver udtryk for, at de trives og på trods af bemandingsudfordring stadig er 
glade og tilfredse med den kvalitet, de oplever. 

Flere pårørende roser teamets medarbejdere, som altid er smilende, imødekommende og har tid til en 
snak med både beboerne og deres pårørende.Tak for det 

 
Enhedes ønskeseddel skal opdateres og hænges ud på opslagstavlen på gangen.  
Enheden ønsker sig stadig servietter, guf til beboerne og lidt hyggeligt til julen, både at se og smage 
på, men ellers kig på ønskesedlen. 
 
Tak for en hyggelig aften 

 

mailto:Weltzer-mew46@helsingor.dk

