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Referat 
Husmøde i enhed 1.1 

Tirsdag den 08.03.2022 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Villy, døtre Berith og Dorthe 
Jytte, datter Rikke og 2 sønner Jesper og Stefan 
Niels Jørgen, niece Pernille og søster Marianne 

Ellen, datter Gitte, svigersøn Jørgen, barnebarn Romeo og søn Michael 
Hanne 
Else, søn Steen og svigerdatter Gitte 
Grete 

Henriette 
Ulla, datter Mette og søn Morten 
Yvonne 

 
Anette, aftenvagt 
Helle, tværvagt 
Jeannet Winther, teamleder/referent 
Helle Lund, plejehjemsleder 

 

Pkt. 1     Hverdagslivet på Falkenberg enhed 1.1 v/Jeannet 
 

Jeannet byder velkommen  
 
Tak for et fantastisk fremmøde af pårørende – rekorden for deltager antal er sprunget  

Velkommen til vores nye beboere Henriette og Torben. 
 
Vi har fået følgende nye medarbejdere ansat, SSH Maya (går dog snart på barsel ), SSH Rikke 

(dagvagt) og SSH Pernille (tidlig aftenvagt), sygeplejerske Annemette samt SSA Vivi der er rykket fra 
andet team. 

SSA Louise er rokeret til dagcenteret. 
  
Vi er glædeligt på vej til en forholdsmæssig normal hverdag efter Covid, dog skal vi stadig benytte 
mundbind. 
 
Der er hyggelige stunder i enheden, ”gamle” beboere” har taget godt imod nye, som er faldet godt til 
og bidrager med positiv stemning. Enhed 1.1 er en enhed, hvor de fleste beboere er meget sociale. 

Mange deltager i måltiderne og der er rift om pladserne foran fjernsynet. 
Personalet opfordrer ofte til andre sociale tiltag, men trygheden ved de kendte rammer er det, der 
vægter højest og derfor ses der film næsten dagligt. Måske det snarligt lunere vejr, kan tiltrække. 
Der er stor tilslutning til fælles arrangementer, som eksempelvis fredags matiné i fredags og 
erindringsdans i dag. 

 

Pkt. 2  Besøg af pårørende rådgiver Helle Pedersen 
 

 
Helle fortæller om sit arbejde og forskellige tilbud. Der hænger en pjece på opslagstavlen hvor man 

kan læse mere 

 

Pkt. 3 Diverse aktuelle emner v/Helle 
 

Covid 
Som I ved, så havde vi et stort covid udbrud, der begyndte lige inden nytår og strakte sig ind i februar 
måned. Mange beboere og personalet var smittede. 
Det betød, at vi har meget udfordrede på personale ressourcer. Dagcenteret lukkede i 10 dage og 
medarbejdere der hjalp til i boligdelen. 
Nu er vi heldigvis på den anden side og pt er der ingen smittede beboere eller medarbejdere. 
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Huset er åbnet for aktiviteter igen og vi håber, at vi inden længe kan smide mundbindet på 
fællesområder. 

 
Rekrutteringsudfordringer 
Det er desværre ikke blevet nemmere, at ansætte nye medarbejdere med sundhedsbaggrund. Vi 
bruger megen tid til at annoncere, og heldigvis lykkes det da også, som Jeannet nævner under pkt. 1. 
 
Vi har rakt hånden ud efter dem, der har haft poderjob under covid perioden og som nu bliver 
arbejdsløse, da disse steder lukker. 

Det har foreløbig udmøntet sig i én ansættelse. 
 
Udenomsarealer på Falkenberg 
I rundkørslen anlægges 9 ekstra p-pladser, efter nedlæggelse af 3 pladser i forbindelse med ny 

affaldshåndtering. De er færdige medio marts. 
 
Vores blomstereng ud mod Falkenbergvej skulle gerne stå i fuldt flor til sommer, det glæder vi os til. 

 
Diverse 
Pjecer og opslag gives til Jeannet, der hænger dem på opslagstavlen. 

 
 

Pkt. 4 Forslag fra beboere og pårørende 
 

 
En beboer har ønske om appelsinjuice til morgenmad. Dette er ikke en del af servicepakken, så det må 
man købe selv på linje med øl/sodsavnad/vin mv. 

 
Tilbagemelding fra beboer omkring mængde af aftensmad, aftenvagt og tværvagt kan også genkende 
dette. 

Når menuen er suppe eller gryderetter er der ofte mange rester/madspild. 
Når menuen er portioner (eks. 1 hakkebøf eller steg der skal skæres) er der ofte ikke nok mad, hvis 
der er nogen, der kan spise mere end 1 portion. Jeannet vender dette med køkkenet. 

 
Beboerønsker 
 

 Nyt ”bestik” knive, da de ikke er slidte og ikke skarpe nok til at skære maden ud med. 
Mulighed for indkøb af knive med skær undersøges v/Jeannet 

 
 Flere skeer og dybe tallerkner, der er ikke nok når det er ”suppe” dag. Jeannet undersøger 

dette. 
 

 Nye kaffekopper – da de er meget urene i bunden efter the 
 

 Om der kan komme seperate aflæsningsmålere i sin bolig, så man betaler for eget forbrug. 
Eller om der kan komme varmeregulering op på alle radiatorer, da flere beboere, ”kommer til” 
at skrue voldsomt op for varmen og ikke kan skrue ned igen. Jeannet vender dette med 

Boliggården. 
 

 Invitere køkkenpersonalet til kommende husmøder, til sparring vedrørende måltider 
 

 Flere kanaler i fællesstue  
Dette er undersøgt med boliggården som melder tilbage at det ville medføre en huslejestigning 

på  270kr. om året for alle beboere på hele Falkenberg. Hvis det besluttes, vil det gælde alle 6 
enheder,  og ikke kun en separat enhed. 

 
Pårørende foreslår 
 

 Om studerende kunne være behjælpelige med at gå ture med beboerne i forhold til 
rekrutteringsudfordringer. 
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 Om evt. flygtninge kunne være behjælpelige med opgaver, i forhold til 
rekrutteringsudfordringer. 

 
 Om der kunne tilknyttes en frisør mere i de uger hvor Susanne ikke er på Falkenberg. Blandt 

andet til hårvask.  
    Hvis en frisør skal benytte ”frisør”lokalet, skal hun betale husleje for lokalet. 

 
Der er en forespørgsel om, hvem pårørende skal kontakte, hvis de som pårørende vil have beboerne  
skrevet på stuegang, når plejehjemslægen er på Falkenberg? Eller har vigtige sygeplejefaglige 

beskeder. Det opleves, at det kan være svært, at få beskederne igennem til de rette personer eller, at 
der bliver handlet på det der bliver sagt. 
 
Fremadrettet skriver pårørende til teamledernes fællesmail: falkteamleder@helsingor.dk , hvis der er en 

problematik, der skal handles på. Herefter vil en teamleder give opgaven videre til rette 
vedkommende. 

 
Tak for en hyggelig aften – vi ser frem til næste gang  
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