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                      Husmøde på Falkenberg 
 

 

Baggrund 

 

På baggrund af regeringens initiativ tilbage i 2010 til ”mere tid til velfærd” valgte Helsingør 

Kommunes daværende social- og sundhedsudvalg, at gøre det frivilligt, at have beboer og 

pårørenderåd på kommunens plejehjem. Det enkelte plejehjem skulle dog fortsat sikre, at 

beboere og deres pårørende oplevede, at de blev inddraget i beslutninger vedrørende 

beboernes tilværelse på plejehjemmet. 

 

I forbindelse med flytningen til Plejehjemmet Falkenberg i 2010 besluttede det daværende 

beboer og pårørenderåd, at nedlægge sig selv. Den overvejende årsag var de store 

vanskeligheder, der var forbundet med at rekruttere medlemmer til rådet blandt beboerne og 

deres pårørende. 

 

Ledelsen og medarbejdere på Plejehjemmet Falkenberg ligger stor vægt på et godt 

samarbejde med både beboerne og deres pårørende. Vi opfatter, de pårørende som en stor og 

vigtig ressource for beboerne i forbindelse med, at skabe den bedst mulige ramme for 

beboernes livskvalitet. Husmøderne er tænkt som en mere inddragende metode for at sikre, at 

alle beboere og pårørende har mulighed for at blive hørt. 

 

Hensigt 

 

 At beboerne og deres pårørende på Falkenberg oplever, at de inddrages i beslutninger 

omkring hverdagslivet på i enhederne. 

 

Forudsætninger 

 

 At beboerne og deres pårørende bakker op om, og deltager i Husmøderne for, at de 

kan opnå indflydelse. 

 At beboerne og deres pårørende oplever reel indflydelse gennem lydhørhed og 

åbenhed hos både medarbejdere og ledelsen på plejehjemmet. 

 

Møder 

 

 Der holdes 2 møder årligt i de 6 enheder, forår og efterår. Mødet afholdes fra kl. 17-

18 og derefter spiser vi fælles middag. 

 Mødedatoer annonceres via opslag i enhederne, på plejehjemmets hjemmeside, samt i 

beboerbladet FalkePosten. Teamledere sender desuden en mail til de pårørende samt 

følger op på deltagelse. 

 Emner til dagsorden skrives på opslagstavle i enheden 

 Der udfærdiges beslutningsreferat. 

 

Deltagere 

 

 Alle beboere og pårørende så vidt muligt 

 Teamleder for teamet samt plejehjemsleder 

 Medarbejdere i aftenvagt 

 

Mulige emner 

 

 Gensidig information fra henholdsvis ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende 

 Nyheder fra sundheds og omsorgsområdet med relevans for beboerne 
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 Hverdagslivet og naboskabet i enhederne herunder og højtider 

 Tøjvask og andre praktiske gøremål. Hvem gør hvad? 

 Mad og måltider – diverse ønsker og forslag. 

 Fælles opgaver i enheds fælles område, hvilke opgaver hjælper beboerne og evt. 

pårørende med? 

 Interesser og aktiviteter – herunder ideer til dagcenteret. 

 Indretning af enheden – Enheden ønskeseddel gennemgås 

 Andre relevante sager vedrørende fællesskabet der ønskes drøftet. 

 

Sager hvor beslutningen ligger uden for Husmødets ”kompetence”, bringes videre til drøftelse i 

plejehjemmets ledelse. Teamleder sikrer tilbagemelding. 

 

Der drøftes IKKE personsager og private emner på Husmøderne. 

 

Formidling 

 

 Referater formidles på enhedens opslagstavle og på plejehjemmes hjemmeside 

 Alle beboere og medarbejdere i aktuel enhed orienteres om beslutninger 

 


