
 

Falkenberg, mra, skabelon sidst rev. 21.11.14                                                                                           1/3 

 

Center for Sundhed og 
Omsorg 

  
  

   

www.plejehjemmetfalken
berg.dk 

Referat 
Husmøde i enhed 2.6 

tirsdag den 1.11.2022 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ulla-Bella med 2 pårørende 
Inger Marie med 2 pårørende 
Vita 
Annelise 

Bente med 1 pårørende 
Henrik med 2 pårørende 
Peter med 2 pårørende 
 

Lotte, aftenvagt 
Hanne, aftenvagt (afløser og fast aftenvagt enhed 1.3) 
Hanne Fisker teamleder/referant 

Helle Lund, plejehjemsleder 
 

 

Pkt. 1     Hverdagslivet på Falkenberg v/Hanne       
 

Hanne byder velkommen  
 
Tak for et fantastisk fremmøde af pårørende. 
Velkommen til vores nye beboere, Vita, Bente og Henrik. 
 
Sidst der var Husmøde var det med Teamleder Karina, men hun er jo videre, så derfor er jeg udlånt fra 

team 2, til at varetage opgaverne i 2.6. Nogle af Jer kender mig fra sidst, hvor Team 3 var mellem 
teamledere. 

Jeg har været på Falkenberg altid, og var med fra det gamle Teglværksgården, så jeg er ekspert i, at 
tale ”Falkenbergs”.  
Jeg vil selvfølgelig bestræpe mig på, at løfte opgaven på bedste vis, til en nye Teamleder melder sig på 
banen. 

 
På vores enhed, er det de rolige aktiviteter, der er i spil.  
Der hygges ved TVét med gode film og i samtale med beboerne om stort og småt, for at skabe ro. 
Men også puslespil er et hit, og samler flere af enhedens damer, og også pårørende. 
 
Vi skal ikke glemme, at sige stort tak til Inger Maries pårørende, da de ofte kommer med store fine 
kager til enheden og medarbejderne. Det bringer altid glæde Mange tak. 

 
Ellers er måltidet et omdrejningspunkt, hvor så mange som muligt, og der har lyst af beboere, 
deltager. 
 
Vi har været igennem en dejlig sommer, hvor der også har været tid til hyggelige gåture i vores 
smukke omgivelser, selv om der også været dage med få medarbejdere. 

 
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). 
 
Klippekort til DC til bingo pris 75 kr og fredagsmatiné pris 50 kr. Ved indkøb af disse via dagcentret, 
skal beboerne ikke tænke på, at have penge med hver gang, de deltager i disse. 
Næstkommende ”fest” ved dagcenter, er oktoberfest d. 14/10. 
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Siden sidst. 
”Travle”dage, var noget vi talte om. Nu er vi stort set i mål med ansættelser. Vi er dog udfordret på 

SSA/SPL siden. 
 
Temaer på husmødet. Vi talte om køkkenet skulle være med i denne runde husmøder, men de har 
være udfordret på bemanding, og derfor er deres primære fokus, måltider til beboerne. 
 
Vi har fået følgende skønne medarbejdere ansat: 
Nye medarbejdere: 

Dagvagter  
SSH Celine 
SSH Cheryl 
HUSASSISTENT Slavica 

HUSASSISTENT Isabella 
Aftenvagt 
SSH Tatiana 

 
Flere af de ny ansatte er gevinst efter massiv brug af eksterne vikare, der har søgt til Falkenberg. 
 
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 
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 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.  
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. 4 Forslag fra beboere og pårørende 
 

Som altid, giver beboerne og pårørende stor ros til medarbejderne, som altid har tid til et smil og en 
venlig bemærkning, uanset dagen de har 

 
Husk, at tjekke enhedens ”ønskeseddel” ud!! Vi holder den løbende opdateret. 
 
Tak for en hyggelig aften – vi ser frem til næste gang  

 

 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/

