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Referat 
Husmøde i enhed 1.5 

tirsdag den 28.9.2021 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:  
 
Hans Jørgen & ægtefælle, Aase med datter & søn, Lis med døtre & svigersøn, Per, Leif,Johannes , Birthe med søn og 

datter          
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Karina Nevermann, teamleder/referant 

Helle Lund, plejehjemsleder 
Lorette og Tanja - tværvagt og aftenvagt 

 
 

Pkt. 1     Hverdagslivet på Falkenberg v/Karina     

 
Karina byder velkommen til husmøde  

 
Velkommen til ny beboere siden sidste husmøde 

 Birthe 

 
 

Efter velkomsten, præsenterer Karina sig selv, Karina trådte til som ny teamleder 1/4-2021, kommer fra Københavns kommune 

og har været leder på både plejehjem og demenscentre gennem flere år. 
Der fortælles om hverdagslivet efter Corona og lidt om hverdagen i enheden. Der informeres om vi har mistet en beboer for nylig, 

og det har gjort stærkt indtryk på nogle, da der dannes relationer mellem beboerne og det derfor kan påvirke nogle en hel del.  

 
Beboerne er kommet godt igennem Corona , på trods af alt, og der er fokus på at få hverdagen i gang igen med aktiviteter. Både 

de mindre i afdelingen og de lidt større på centertorvet. Helle informerer om vi har modtaget over 200.00 kr til aktiviteter, og de 

midler er vi i gang med at bruge på bl.a musikoptræden, tryllekunstner og cirkus.  
Det er fortsat hverdagens aktiviteter, der er i fokus i enheden, at vænne beboerne til igen at måtte være uden for egen bolig, 

være sammen og lave aktiviteter sammen igen. Der spørges til om der er aktiviteter ude af huset, og der svares at det er ikke dem 

der er flest af, da flere ikke kan rumme det, og det kan kræve en del personale at gennemføre en sådan tur.  
 
Enhed 1.5 er dog fortsat en enhed der har brug for ro, hvilket betyder de små aktiviteter, da flere beboere jo bliver ældre og ikke 

kan rumme de store aktiviteter med mange mennesker, megen larm og uro. Flere af vores beboere er mere til de små og nære 

oplevelser 

 
Bemandingsmæssigt er vi i den situation at vores tre aftenvagter Joan, Sissi og Erika rejser 31/10. 
Dette er vi alle kede af, og som situationen ser ud nu, er det svært at rekruttere medarbejdere , der er uddannede til vores stillinger. 

Lige så kniber det også med de ufaglærte at tiltrække. 
Vi har dog to uuddannede i vikariater og vores nye sygeplejerske Julie træder til d 1/10-2021 

 

 

Pkt. 2  Div. aktuelle emner v Helle Lund 

 

 
Ændring af frokosten 

 
Der er ændret på spisetidspunktet  - der spises nu kl 13, grundet nogle beboere ikke spiser tidligt, og vi spreder måltiderne ud på 

døgnet, så morgenmad, frokost og aftensmad ikke er for tæt på hinanden .  
 
 
Tilsyn September 2021 v/Helle 
Den 22/9.  havde Falkenberg uanmeldt tilsyn foretaget af BDO. Rapporten kan læses i sin fulde længde på Falkenbergs 

hjemmeside. www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
 

 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/
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Tilsynets samlede vurdering var en 3'er : Hvilket betyder nogenlunde tilfredsstillende 

Tilsynet havde følgende bemærkninger og anbefalinger :  

 
 Medarbejderne arbejder meget fint med den rehabiliterende tilgang, hvor beboerens ressourcer sættes i spil. 

 Medarbejderne inddrager beboerne i plejen og den personlige pleje vurderes som særdeles tilfredsstillende.  

 Den vedligeholdende træning vurderes også særdelse tilfredsstillende 
 Medicinhåndtering er rigtig god og ganske tilfredsstillende, og omtales meget positivt af tilsynet 

 Dokumentation vurderes ikke til at være helt tilfredsstillende, der er ikke fulgt op på helbredstilstande, døgnrytmeplaner 

og der mangler den røde tråd i dokumentationen.  
      

  Vi placerer vores handleplan på hjemmesiden snarest muligt. 

 
 

 

Pkt. 4 Forslag fra beboere og pårørende 

 
Der spørges til hvordan det kan være at branddørene forsat er lukkede i den ene ende af 1,5, og pårørende oplyser 
at det må de ikke  
Der svares at vi desværre gør det af nød i nogle tilfælde for at skærme en beboer, der desværre er meget syg. Og vi 
forsat informerer medarbejdere om at den ikke må lukkes .  
 

 
Ønskesedlen skal opdateres og hænges ud på opslagstavlen på gangen.  
Enheden ønsker sig stadig servietter, guf til beboerne, Bailey og en sparegris, men ellers kig på ønskesedlen. 

 
Tak for en hyggelig aften 

 


