
Mødedato Beboer og pårørenderådsmøde 

Mødested Lokale Loungen Sundhedshuset

Deltager Mona Funch – Mette Christensen (afbud pga. sygdom) – Jane Rostock – Julie S. Mortensen
3. sal pårørende: Michael Petersen  (afbud) – Anne Mette Nejrup Hansen. 
4. sal pårørende: Jette Olsen
5. sal pårørende: Per Nørklith – Alic Haugaard  (syg)– Charlotte Simonsen (afbud)
Ældrerådet Vinni Kipsø og Albertshøjvenner Lisbeth Lønborg

Referent Conni Kristensen administrativ medarbejder plejeboligområdet

Kopi til Deles ud til beboer på Albertshøj

Dagsorden 1. Velkommen og valg af ordstyrer.

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

3. Opfølgning fra sidste møde

4. Nyt fra Albertshøj.

5. Nyt fra rådene bordet rundt.
6. Evt.

Emne/navn Beskrivelse                                                           Ansvar

Punkt 1
Velkomst v/Mona +
Valg af ordstyrer

Først var der en kort præsentation af ny afdelingsleder på 5. sal 
Julie S. Mortensen.  Teknisk serviceleder John Lynge har opsagt 
sin stilling pr. 31.03.2019. Allan overtager mange af hans opgaver 
sammen med miljø-og teknik.

Mona ordstyrer. Conni referent. 

Punkt 2
Godkendelse 
dagsorden og referat.

Referat godkendt med en enkelt kommentarer ift. hvordan 
ældrerådet kan få adgang til ”Lokalbladet”.  Tag kontakt til 
aktivitetsmedarbejder Berit, der vil være behjælpelig med at skaffe 
et eksemplar. 

Punkt 3
Opfølgning fra sidste 
møde

Ændring af 
weekendvagter

Beboermateriale ¨

Rensning af stole

Mona informerede om overvejelser af opstart af en proces, hvor 
medarbejderne skal arbejde hver 3 weekend frem for nuværende 
hver 2. weekend. Der er lavet et notat til Social-og sundheds-
udvalget, da det koster meget at ændre på de nuværende vagter. 
Det skal afprøves i en gruppe, og fordele og ulemper skal 
vurderes. Medarbejdere bliver inddraget og endeligt skal evt. 
ændringer også godkende i MED-udvalget.

Er udleveret til nye beboer, og der laves en evaluering om ca. 3. 
mdr. Et enkelt input, en god ide at skrive, at pårørende kan spise 
med.

Alle stole er nu rengjorte og fremover efter behov.
Post fra bladkompagniet lægges  i postkasserne. Personalet 
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Postkasser hjælper med at tømme, hvis der er behov for det. 
 

Punkt 4
Nyt fra Albertshøj

Opfølgning vedr. 
brandinspektørens 
påbud

Arrangementer – 
samarbejde omkring 
beboerdeltagelse 

Restferie/sommerferie

Tilbud om samtale 
med kontaktperson 
om aften 

Brug af personalet til 
aftaler udenfor huset

Røgfri arbejdsplads

Nyt om tagterrassen

Mona har svaret på en skrivelse fra pårørenderådet vedr. 
ledelsens krav om at overholde brandinspektørens påbud, om at 
lukke dørene på Albertshøj. Der er endnu ingen tilbagemelding på 
svaret og der er ingen yderligere kommentarer. Alle er nu bekendt 
med, at den lille dør skal være lukket (ellers virker alarmsystemet 
ikke korrekt), og at den store dør må stå åben. 

Albertshøjvennerne udleverer en tilmeldingsblanket, og når 
arrangementet nærmer sig ønsker en beboer måske alligevel at 
deltage. For at undgå misforståelser/forvirringer og fremme 
samarbejdet, så kontakt personalet,  og hør om der er specielle 
hensyn der gør, at en beboer ikke lige får sig tilmeldt. 

Der skal afvikles restferie og snart begynder sommerferieperioden. 
Konsekvensen af det er, at man i en periode vil opleve flere vikarer 
frem for det faste personale. 

For at tilgodese pårørende,  der ønsker en samtale med 
kontaktpersonen om aftenen,  er der søgt penge fra 
Velfærdsmilliarden, så personalet kan frikøbes. Kontakt personalet 
såfremt dette har interesse. 

Der er ikke afsat resurser til at følge en beboer til forskellige aftaler 
udenfor Plejeboligområdet. Eksempelvis besøg hos læge, 
tandlæge eller hospital. Personalet hjælper nu med denne opgave, 
men det kræver vikarer og koster ekstra. 

Kommunalbestyrelsen har ønsket ”røgfri arbejdsplads”, og er pt. i 
høring. Der vil komme mere omkring det senere. 

Der er nu anlagt et nyt bed, med bl.a stedsegrønne planter. 
Senere vil der blive plantet små frugttræer, hvor frugten kan høstes 
og anvendes. Der kommer også en overdækket pergola. Tanken 
er, at terrassen vil blive udnyttet bedre, og beboerne vil få en 
sanse-oplevelse i det grønne.

Punkt 5
Nyt fra rådene og 
bordet rundt

Mona

Albertshøjvennerne har spurgt til hejsning af flag på terrassen ifm. 
beboernes fødselsdage og om der skal flages på halv ved 
dødsfald. 

Efter forskellige forslag blev det besluttet, at der til hver etage 
købes et flytbart flag, som kan stå udenfor beboernes døre ved 
fødselsdage, såfremt beboerne ønsker dette. 

Til daglig vil flagstangen så være forsynet med en vimpel. 
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Kommunikation 
mellem dag/aften/nat

Mona

CURA

Der mangler hygge 
både fysisk og 
mentalt

Faldskærme der køre 
hele dagen

Skærme på 
fællesarealerne

Det er en generel opfattelse af, at der mangler kommunikation 
mellem de forskellige vagtskifte. Der er ikke overlap mellem de 
forskellige vagtlag. Enkelte etager har overlevering. Det er den 
enkelte medarbejders ansvar at sikre sig, at hver beboer får den 
korrekte pleje/omsorg, uanset hvornår vedkommende møder ind. 

Vi skal blive bedre til at kommunikere. Ledelsen vil tage det op og 
prøve at forbedre kommunikationen. Senere kommer der også et 
kompetenceudviklingsprogram. Kontakt evt. afdelingslederen, hvis 
en medarbejder siger, at de ikke kan hjælpe eller ikke forstår, hvad 
der er foregået.

Er det kun de fastansatte, der har adgang dertil ?  Til relevante 
vikarer kan der  oprettes straks koder. I Cura kan man se, hvilke 
ydelser, der er tildelt den enkelte borger. F.eks. vil høreapparat stå 
under ”kropsbårne hjælpemidler”.  

For at personalet kan dokumentere korrekt, må de ikke mere sidde 
på kontoret. De skal nu bruge deres ”arbejdstablet” sammen med 
beboerne. 

Det opleves, at der roder og mangler rengøring i fællesarealerne. 
En lille opstramning kan være hensigtsmæssigt.

Der er et ønske om, at personalet er mere aktiv i forhold til 
aktiviteter. Aktivitetsmedarbejderne er der ikke i weekenden, og 
normeringen er afgørende for,  hvor mange forskellige faggrupper 
der kan være på vagt. Dette begrænser derfor aktiviteterne. 

Fladskærmene kører ofte hele  dagen. 5. sal er blevet bedre til at 
slukke for skærmen, hvilket giver bedre nærvær.

 
De store skærme på fællesarealerne, kan de bruges bedre ?
Meningen med de skærme var, at de skulle samkøres, men det 
fungerer ikke optimalt. Det koster vildt meget at få dem samkørt, 
så derfor er det pt. status quo. 

Punkt 6
Evt.

Lisbeth Lønborg

Den årlige ”Familiefest” har ikke været afholdt siden 2017 (foregik i 
spejlsalen). Der var enighed om, at store arrangementer nok ikke 
er så eftertragtede. Det er bedre at holde arrangementer etagevis.

Alberthøjsvenner har tidligere stået for ”Amerikansk lotteri”, men 
økonomien har det ikke så godt, så fremover er der ikke penge til 
den slags aktiviteter. Der savnes nye medlemmer, da konse-
kvensen ellers kan blive at Albertshøjvenner må lukke ned.
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Mona bakker op om det store arbejde Albertshøjvenner laver og vil 
prøve at undersøge, om det er muligt at finde midler, så 
nedlukning ikke bliver nødvendig. 

Til slut blev der spist smørrebrød (der var rigeligt af det) og tak for i 
dag � 

Mona

Næste møde er torsdag den 27.06.2019 og afholdes i loungen kl. 17 – 19.

Med venlig hilsen
Mona Funch 


