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Referat 
Husmøde i enhed 2.2 

Torsdag den 27.10.2022 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Birgittes ægtemand Per 
Inge 
Laila og datter Linette 

Dorit og datter Birgitte 
Ruth og døtrene Bente og Karin 
Axel og hustru Karin 
Birgit 

Anne og datter Tove 
 
Jette, aftenvagt 

Olga, aftenvagt 
Irina, aftenvagt 
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. 
Velkommen til vores nye beboere Laila, Axel og Birgit. 

 
Vi har mange hyggelige stunder i enheden. Vores enhed er en enhed med meget liv i fællesrummet. 

Det skaber en god god stemning. De ”gamle” beboere” har taget godt imod nye, som er faldet godt til 
og bidrager med positiv stemning.  
De fleste beboere deltager i måltiderne og der er rift om pladserne foran fjernsynet, som tider 
betragtes som deres egen dagligstue. 

 
De faste rammer i enheden skaber tryghed for mange. Naboskabet kan være udfordret. Da der er stor 
forskel på, på de forskelliges funktionsniveua. 
 
Lige nu har vi et ægtepar hernede, selv de bor i hver enhed, det er så dejligt.  
 
Der er blevet tilknyttet 2 besøgshunde Jackie og Renno som skaber stor glæde og mange snakke. 

Der kommer en medarbejder fra dagscenteret og er med omkring besøget. 
Vi skal have købt nogle hundekiks. 
 
Heldigvis kan mange af vores sociale arrangementer tiltrække til andre aktiviteter, hvor 
mange deltager. 
Bare den sidste måned har vi haft: 

Koncert med Bamse Madsen 

Koncert med The 3 Tops 
Cirkus forestilling 
Sportsdag med aktiviteter og mad fra pølsevogn (det er utroligt så mange minder en hotdog kan 
bringe frem). 
Sidst men ikke mindst er erindringsdans igen i dag startet op på torvet.   
 

Opsamling fra sidste husmøde: 
 
Udfordring – når der ikke er tværvagt eller tidlig aften, kan aftenvagten ikke nå opgaverne alene i 
enhed 2.2 eksempelvis hjælp til madninger. 
Det er der ændret på i form af, at tværvagterne har fået ændret deres arbejdstider, så de er på 
arbejde til kl.21-21:30. 
Ænder – Der ønskes hele ænder til Mortensaften 
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Køkkenet har meldt tilbage at dette desværre ikke er muligt, da der er fugleinfluenza. Køkkenet vil dog 
bestræbe sig på, at finde hele ænder til juleaften. 

 
Vi har fået følgende skønne medarbejdere ansat: 
Adeni – barsel i oktober (dagvagt) 
Gabriella (dagvagt) 
Henrik (dagvagt) 
Jette (aftenvagt) 
Irina (aftenvagt) 

 
Tværvagt er ændret til aftenvagt, så der er 2 personaler til kl.21 – da der er mange opgaver om 
aftenen og beboerne kan få hjælp til at komme senere i seng. 

 

 

Pkt. 2 Diverse aktuelle emner v/Helle 
 
COVID 19 

 De beboere der ønskede det har fået 4. stik.   
 Test udleveres til pårørende der ønsker det inden besøg  
 Vi skal fortsat lade os isolere 4 dage fra svar på test. Har man symptomer, skal man være 

symptomfri 
 

Rekrutteringssituationen 
 Genopslag på teamleder til vores team 3. Jeannet og Hanne dækker ind på opgaven og har 

derfor en periode med en ekstra opgave. 
 Der er særligt udfordringer med ansættelse af SSA/SPL. Vi har derfor igen indledt samarbejde 

med Axeltorv apotek/farmakonomer, så opgavesættet aflastes. Vi er også gode til at få 

beboere der kan have glæde af dosisdispensering på dette. 
 

Nye tiltag på Falkenberg i forhold til bemanding 
 Da vi oplevede det svært, at få opgaverne til at hænge sammen i enhederne og vi ved det 

allerede er svært at rekruttere SSH og ikke bliver nemmere i fremtiden, så har vi valgt, at 
flytte vores husassistenter ud i hvert team/enhed og ansætte nogle flere. Målet med dette er 

at husassistenterne skal aflaste plejemedarbejderne. Der vil fremover være 4 husassistenter 
tilknyttet i hver team, de arbejder hver især hver 4. weekend. Her i 1.1 er det Karina som vi 
kender og ny medarbejder Selma 

 Flere af SSA i Team Dagcenter tager fremadrettet weekendvagter hver 8 uge. Vi søger fortsat 
med lys og lygte efter SSA/SPL 
 

Budget 2023/2026  

 Der er flere ting i spil på SO området. Det der i særlig grad påvirker jer der bor på plejehjem, 
er en reduktion i tiden til rengøring. Det vedtages formentlig endeligt på mandag den 10. 
oktober. Vi har bedt om, at der efterfølgende går et brev ud til borgerne med den politiske 
beslutning. Besparelsen har halvårseffekt i 2023 og helårseffekt de kommende år. Det får en 
betydning for den tid, vi har til rengøring og dermed betyder det færre personale ressourcer til 
denne opgave. Dette går vi i gang med at planlægge. 

 

Tilsyn fra BDO den 1.9.2022 
 Vi er meget glade. Ved intensivt arbejde lykkedes det atter at komme på Niveau 2. Det er jeg 

meget glad for. Vi fortætter det gode arbejde og også med de få anbefalinger vi fik. I kan finde 
rapporten på Falkenbergs hjemmeside – LÆS DEN  - www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 
Energikrisen 

 Nogle af os  - kan huske 1973 med energikrise - også kaldet oliekrisen. Da var det også uro i 

verden, der pressede priserne i vejret. Dengang var det olien der var mangel på. Der blev 
indført bilfri søndag, forbud med vinduesbelysning i forretninger og alle i danske hjem nedsatte 
energiforbrug. I dag er det prisen på gas, benzin, strøm mv der ryger i vejret, så regningerne 
nærmest er mangedoblede.  

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/
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Der tales om, at nedsætte varmen i alle offentlige bygninger mv. Jeg kan berolige med, at det 
ikke får en direkte konsekvens på plejehjem. Men jeg synes da vi alle skal tænke over, varme, 

strøm og vandforbrug. 
 

 
 
 
 

 

Pkt. 3 Forslag fra beboere og pårørende 
 

Beboerne nævner i forbindelse med måltider: 

 At frokosten serveres kl.12 

 At frokosten serveres kl.12:30 (for at imødekomme på Falkenberg og andet beboerforslag 
 Dæmpet musik under måltiderne 

 
Dagligdagen: 
2 fjernsyn i dagligstuen, da  
Musik nogle dage i stedet for fjernsyn 

 
Rengøringsmidler: 

 Hvis der skal sparres på rengøring, skal der vel heller ikke benyttes så mange 
rangøringsmidler, bliver dette beløb så revideret i servicepakken? 

 
Undervisning – demens: 

 ”Prøv at være beboer for en dag” – dette er blevet afprøvet på et andet plejehjem, hvor 

medarbejdere skulle prøve dette, for at få en forståelse for beboernes situationer. 
 
Billeder: 

 Hvis der tage billeder af beboerne i enheden, kan de sendes til Jeannet på mail: 
win04@helsingor.dk for derefter at sættes op på tavlen. 
Dog skal der lige gøres opmærksom på, at ikke alle beboere har givet tilladelse til, at ville have 

taget billeder. 
 
Venneforening og frivilligt arbejde: 

 Pårørende vil tage kontakt til koordinator for venneforening om friviligt arbejde 
 Pårørende vil arrangere julehygge i enheden 

 
Beboer ønsker smil fra personale, når man møder dem på fællesarealer. 

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

 

 

 

mailto:win04@helsingor.dk

