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Forum: Beboer og pårørenderådsmøde Albertshøj 

Tid: Torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Køkkenalrummet i Sundhedshuset, der serveres Smørrebrød. 

Mødet er kun for de pårørende, der er valgt fra hver gruppe.  

Deltagere: Mona Funch – Jane Rostock – Julie Mortensen 

3. sal pårørende: Michael Petersen  

5. sal pårørende: Alice Haugaard og Per Nørklit 

Ældrerådet Vinni Kipsø 

Albertshøjvenner Lisbeth Lønborg 

Afbud: Pårørende Jette Olsen og Charlotte Simonsen 

Afdelingsleder Mette Christensen 

Referent: Karin Raasdal Hansen  

A. Referat 
 
1. Velkomst v/ Mona Funch  

Karin var ordstyrer og referent 
Mona var indkaldt til møde i Social og sundhedsudvalget og var derfor nød 
til at gå kl. 17.50. Alle Monas punkter blev derfor fremrykket 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt dagsorden til dette 

møde. 
Ingen kommentar til referat og ingen ting til evt. 

 
3. Opsamling fra sidste møde. 
 

Vinduespolering v/ Mona Funch 
Et spørgsmål blev rejst på sidste møde, i.fht. aftalen om at der skal poleres 
vinduer 4 gange om året, er blevet overholdt i 2019, da der i længere 
perioder har været stillads opsat rundt om bygningen. Det er undersøgt hos 
rengøringsafdelingen, som har oplyst at det er korrekt, at der i 2019 har 
været stilladsarbejde rundt om Sundhedshuset og Albertshøj, men at 
poleringsfrekvensen er overholdt 4 x årligt, på følgende datoer: 22. marts, 
20 juni, 26. sept. og 19 dec.  

 

Infoskærme opfølgning. v/ Mona Funch 

Processen om anskaffelse af nye infoskærme er igangsat. Mona og Karin 

har i samarbejde med Sundhedshuset afholdt møde med et firma, som kan 

levere softwaren, hardwaren og en serviceaftalen. For at processen kan 

blive aktuelt, skal der godkendes en budget udvidelse. 

På Albertshøj er det forslået, at der vil kommer 1 skærm i hver gruppe som 

kommer til at hæge i spisestuen, her kan indholdet på skærmen kan give 

anledning til samtale. Yderlig en skærm når man ankommer på salene fra 

hovedtrappen, her vil der kunne vises de beboere der bor på salen. Til sidst 

vil der fortsat være en touchskærm i forhallen i Sundhedshuset, som 

indeholder en oversigt på beboere (som det også fungere i dag).  
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Rekruttering af medarbejdere v/ Jane Rostock og Julie Mortensen 

I forbindelse med udskiftning i vores vikarkorps, har vi haft stillingsopslag på 

timelønnede, her fik vi 93 ansøgere, ud af de 93 har vi ca. 30 introforløb i 

huset, så de er ”klar” til at indgå  vagtordning. 

Vi har svært ved at rekruttere nattevagter men til gengæld har vi stor 

succes, med at rekruttere faglærte sosu assistenter. Hvor vi sidste år ingen 

fik, når vi slog stillinger op, får vi nu så vi må sortere fra. Hvorfor ved vi ikke, 

men vi har igennem længere tid gjort en del tiltag for at gøre vores 

arbejdsplads, tiltrækkende og som et rart sted at være. Eks. holder 

personalet sin afspadsering og Fo dage, de kan selv vælge om de vil 

arbejde hver 2 eller 3. weekend og i hvilket vagtlag, vi har udarbejdet et 

kompetence udviklings plan, så alle udvikler sig og vi har lavet et nyt 

onebordingsystem til alle nyansatte.  
 
4. Nyt fra Albertshøj. Hvad er der sket siden sidst 
 

Overdækning 
Der er igangsat en proces hvor der skal udarbejdes overdækning ved alle 
indgangene til Albertshøj. Processen forventes færdig om 8-10 uger. 

 
Aktivitets medarbejder 
 
Aktivitetsmedarbejderne blev ansat for puljemidler fra klippekortsordningen. 
Da disse midler blev varige og da aktivitetsmedarbejderne tilstedeværelse 
er en succes, blev alle aktivitets medarbejderne fastansat.  
Da budgettet for 2020 skulle vedtages, var det forinden undersøgt hvilke 
opgaver der på plejeboligområdet, blev udført som skal opgaver og hvilke 
som kan opgaver. Dette resulterede i at Kommunalbestyrelsen besluttede, 
at antallet af aktivitetsmedarbejder skulle reduceres, da denne opgave ikke 
er en skal opgave. Vi har fået tildelt midler til at ha en aktivitetsmedarbejder 
ansat på Albertshøj og en i Humlehusene. Deres opgave vil fremadrettet 
blive at koordinere kontakten til Albertshøjvenner, cykling uden alder og 
udarbejdelse af beboerbladet. 
 
En pårørende spurgte hvad vi gør når en beboer skal til frisør, eller har 
andet ærinde i centret ? hvortil ledelsen svarede ”Vi prøver så vidt det er 
muligt at planlægge at nå det”, dvs. en medarbejder følger beboerne til 
frisør eller andet, men det skal planlægges uden om måltider, personlig 
pleje og andet. 
 
En pårørende spurgt indtil hvorfor elever ikke kan følge med på 
biblioteksbesøg ? Hvortil ledelsen svarede ” Elever må gerne følge med, 
hvis det passer ind i deres uddannelsesforløb” dvs. eleverne er i praktik og i 
den praktik er der forskellige læringsmål, så det er afhængig af hvor langt 
de er i deres uddannelsesforløb. Et godt udgangspunkt er, at spørge det 
faste personale om hvad eleverne må, da de helt præcist ved hvor langet 
den enkelte elev er i sit uddannelsesforløb. 
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En pårørende spurgte om hvorfor plejeboligområdet skal sparre så mange 
penge ? hvortil ledelsen svarede ” Vi har overholdt vores budgetter, men 
budgetbesparelsen har taget udgangspunkt i en kan og skal analyse i 
forhold til lovgivningen og ud fra dette er besparelserne besluttet. 
De pårørende syntes at det virker som om at vores kære, blot skal placeres 
og skal passe sig selv, når det hele skal gøres op i hvad lovgivningen siger 
og efterlyste flere ”varme hænder” Ledelsen kunne oplyse at vi ikke, af 
politikkerne, er blevet spurgt om hvad der giver mening hos os. Men vi gør 
det bedste, for at planlægge aktiviteter for beboerne og gør det så vidt det 
er muligt ikke i det tidsrum, hvor der er behov for personale på afdelingerne, 
eks. spisetid. 

 

Tilsyn 

Vi har haft et opfølgende tilsyn fra patientsikkerhedsstyrelsen, hvor vi har 

fået vores tidligere påbud tilbagetrukket. Den tilsynsførende der medvirkede 

i tilsynet, udtrykte ved besøget at hvis vi skulle blive udtrukket til et nyt 

besøg, ville vi sagtens kunne gennemføre dette uden problemer. 

 

I et tilsyn fra levnedsmiddelstyrelsen har vi fået en anmærkning på vores 

bordplader i køkkenerne, i det at der i bordpladernes ridser og huller samler 

sig snavs. Derfor skal alle bordpladerne udskiftes og vi er i gang med at 

undersøge til hvilke. Levnedsmiddelkontrollen anbefalede at vi skifter til stål. 

Vi har en bekymring om at en stål bordplade, ikke vil syne hjemligt og 

hyggeligt. Derfor blev de fremmødt adspurgt hvad de syntes, alle var enige 

om at vi skulle følge anbefalingen fra levnedsmiddelstyrelsen.  

 
Ny forretningsorden herunder mødedatoer  
Ændringer i.fht. tidligere forretningsorden, er at rådet skal bestå af Minds 5, 
hvis ikke kan lederen af Plejeboligområdet foreslå at der afholdes valg. At 
der vælges suppleanter, som kommer på en nummereret liste og indtræder 
i rådet, hvis et medlem udtræder. At der indkaldes til budgetgennemgang 
med OK fonden en gang om året i september måned. 
 
Rådet ønskede at der fremover blot afholdes to møder om året, hvilket 
ledelsen godkendte. Dette tilføjes forretningsordenen, som blev godkendt. 
 
Mødedatoerne ændres, således at der afholdes møde i marts og 
september/oktober hver år. På mødet i september/oktober afholdes der 
budgetgennemgang med OK-Fonden en timer før, altså fra kl. 16-17, til 
dette møde kan alle beboer og pårørende deltage.  

  

Det er et stort ønske at der deltager beboer på møderne, derfor tales der på 

beboermøderne om der er nogen der kunne ønske at deltage i rådet. 

 
5. Nyt fra Ældrerådet. 

Intet 
 
6. Nyt fra Albertshøjvenner 

Intet 
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7. Evt. 
Spørgsmål fra de fremmødte: 
I boligerne på 5. sal, virker lyset ikke under hylden i køkkenet – vi 
undersøger. 
 
Elevator ved Kvickly virker ikke altid – vi beder tekniskserviceleder 
undersøge/opfriske kortlæser i elevatoren. 
 
Hvordan er samarbejdet med tekniskserviceleder – vi har et godt 
samarbejde både med Tim og med Allan. Der er en god dialog ved ind og 
udflytninger. Pt er der igangsat et forsøg på 4. sal, hvor der på beboernes 
køleskab er påsat en seddel, hvorpå der kan skrives hvis noget er i uorden i 
boligen, på sedlen noterer teknikker når opgaven er udført. På denne måde 
bliver ingen forstyrret unødigt. Er det en succes gennemføres det på de 
andre sale også. 
  
Næste møde er i september/oktober, når der er fastsat en dato fremsendes 
den til rådet hurtigst muligt.  

  
 

Med venlig hilsen  
Mona Funch 


