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Forum: Beboer og pårørenderådsmøde Albertshøj 

Tid: Torsdag den 04. marts 2021 kl. 14.00 – 16.00 

Sted: Cafe salen i Sundhedshuset. 

 

Deltagere: Mona Funch 

 

3. sal pårørende: Michael Petersen og Hubert  

5. sal pårørende: og Alic Haugaard 

Ældrerådet Vinni Kipsø og  

Inviteret: 

 

Afbud: 

Vibeke Ankersen aktivitetsmedarbejder og Lene Ciccolini pårørende 

rådgiver. 

Mie Christensen Lisbet 5. sal og Albertshøjvenner Lisbeth Lønborg 

 

Referent: Karin Raasdal Hansen  

 

A. Dagsorden 
 
1. Velkomst v/ Mona Funch  

Tak for vi kunne mødes trods de nuværende restriktioner taget i 
betragtning, 
 

2. præsentation af pårørende rådgiver 15 min. 
Lene er ansat i kommunen som pårørenderådgiver i en nyoprettet stilling.  
Som tæt person, på en der er plejekrævende og/eller særligt belastet pga. 
sygdom, kan man kontakte Lene. Du kan få individuelle samtaler hvor der  
typisk fokuseres på rådgivning omkring din specifikke situation samt på 
konkrete tiltag, der vil kunne gøre pårørendes hverdag lettere. Derudover 
kan samtalen handle om, hvordan du kan styrke dine personlige strategier 
og udvide dine handlemuligheder, så du i højere grad bliver i stand til at 
håndtere stress og bekymringer samt styrke din egenomsorg. 
 
Du kan læse meget mere på Albertslunds kommunes hjemmeside 
 
Kontakt: Pårørenderådgiver Lene Bundgaard Ciccolini på tlf. 2946 3704 
eller mail; paaroerende@albertslund.dk 

 
3. Præsentation af aktivitetsmedarbejder 15 min. 

I budgettet er der penge til at vi på Albertshøj har ansat en 
aktivitetsmedarbejder. Vibeke startede 1. januar 2021 og har brugt den 
første til at lære beboerne at kende. Lige nu i denne Corona tid planlægges 
aktiviteterne således at de afholdes i huset, udover det planlægges der 
gåture med beboer. Af aktiviteter der forgår indendørs kan nævnes: 
Banko, puslespil, højtlæsning, sang og musik, film og gymnastik. De 
aktiviteterne der er lige nu, planlægges for hver uge og gentager sig, så har 
en beboer ikke lyst at deltage den ene dag, så kan der deltages en anden 
dag.  
På sigt vil Vibeke have et samarbejde med Albertshøjvenner og have en 
koordinerende rolle i forhold til de frivillige. Vibeke har kørekort til bussen og 
rickshaws, og vil derfor også på sigt lave aktiviteter ud af huset, når man må 
det. Vibeke vil også have ansvaret for beboermøder, hvorfra hun giver 
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feedback til ledelsen. Aktiviteterne der forgår vil i nær fremtid komme til at 
fremgå af skærmene der hænger i dagligstuerne. 

 
4. Orientering om TOBS – ”tidlig opsporing af begyndende sygdom” 

opstart i december 2020 hvordan går det. v/Mona 
Vi lovede på sidste møde at vi ville gå i gang, men vi har været udfordret af 
manglende leveringen af computere. 
Lige nu har alle medarbejdere fået info omkring opstart og undervisning 
påbegyndes i næste uge. Medarbejderne er orienteret om planerne i uge 8 
og i uge 10 modtager medarbejderne en opfølgning der beskriver 
processen og implementeringen af TOBS. 
Der blev fra rådet forslået at undervisningen forgik i grupper hvor 
medarbejderne fra huse, sale og grupper blandes, så medarbejderne vil få 
mulighed for at sparre med hinanden, dette er en rigtig god ide, og det har 
vi gode erfaringer med fra tidligere. På næste møde vil vi kunne fortælle 
mere om processen. 

 
5. Skærme nyt layout v/ Karin. 

Også arbejdet med de nye skærme har haft en svær opstart grundet 
Corona, som har betydet hjemsendelse af administrationen. Men i de næste 
par uger påbegyndes undervisningen af personalet. Indholdet på skærmene 
vil være madplaner, aktiviteter og andet godt, vi prøver os frem og ser 
hvilken opsætning der er bedst. Beboerne vil på beboermøderne blive 
spurgt om hvad de gerne vil have på skærmene, og derefter afprøver vi 
hvilken opsætning der virker for beboerne.  

 
6. Opsamling fra sidste møde. v/Mona. 

Status på Corona v/ Mona Funch  - I det store hele kan vi sige, at vi har 
været forskånet for det helt store udbrud. Lige nu har vi ingen smittede, 
hverken beboer eller personale og har ikke haft det i flere uger. De sidste 
beboer, dem der af en eller anden grund ikke fik den i første omgang, 
vaccineres i uge 10. Status er, at alle der har ønsket det, af beboer og 
personale, er blevet vaccineret. Vi må ikke tvinge hverken til vaccination 
eller podning. Men der er tilbudt til personalet at de kan podes 2. gange om 
uge, efter de retningslinjer sundhedsstyrelsen udstikker.  
 
Område ved elevator i p. kælder, opsætning af kegle. 
Det har fra ledelsens side ikke været oplevet at opgangen er spærret af 
parkerede biler, Men for at sikre det ikke sker, er miljø og teknik kontaktet 
og bedt om at få sat jernestolper op i båsen,  
 

7. Nyt fra Albertshøj. Hvad er der sket siden sidst orientering v/Mona 

3. etape af flere plejeboliger på Albertshøj. Forhandlingerne med en ny 

leverandør er faldet på plads. Projektet forventes færdig slut 2022 eller start 

2023. 

 

Vinduespolering forgår hver 3. måned, der er stadig uenighed om hvorvidt 

der pudses vinduer efter den plan. Administrationen har fået oplyst at der 

pudses 4 gang om året med om det lige er hver 3. måned er ikke sikkert. 

Det blev aftalt at der fremskaffes datoer for hvornår der blev pudset vinduer 

i 2020 og en plan for pudsningen i 2021. Dette fremskaffer administrationen 

og udsender til rådet, når det er modtaget. 

Årlig hovedrengøring indlægges ad hoc, ud fra hvornår 

rengøringspersonalet har tid. Der lægges en seddel i boligen om hvornår 

denne foregår. Der blev spurgt til om hvornår og hvordan hjælpemidler 
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bliver rengjort, lav en aftale på etagerne, hvis der yderlig behov for 

rengøring af disse. 

 
Beboer regnskab 2020 er ikke blevet fremlagt, grundet Corona, men der er 
lavet et nulbudget, hvilket vil sige ingen huslejestigning. Den normale 
proces er at regnskabet fremsendes fra OK fonden, hvorefter det 
fremlægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen og på et beboermøde 
for alle beboer/pårørende. På næste mødet i september inviteres økonom 
Lars Kragh fra Albertslund kommune, med til en gennemgang af regnskab 
2021 og 2022. 
Der planlægges at indkøbe nye spisebordstole. Der har været afprøvet et 
design i Humlehusene, som har vist sig at være godt og hvor betrækket kan 
tages af og vaskes. 

 
8. Nyt fra Ældrerådet. Der har ikke været afholdt fysiske møder grundet 

Corona, de møder der har været afholdt har været på Teams og her har 
Vinni ikke deltaget. Der er indkaldt til møde den 22/3 som Vinni håber på at 
deltage i. 

 
9. Nyt fra Albertshøjvenner – ikke tilstede. 
 
10. Evt. 
 

Rengøring af boligerne 3. sal v/ Michael 
Michael har været utilfreds med rengøringen på 3. sal og har kontaktet 
Jeanette Palmquist fra rengøringsafdelingen. Her har Michael fået oplyst at 
der har været planlagt forkert, således at ikke alle har fået den rengøring de 
har krav på. Der er nu rettet op på dette og Michael oplever en bedring af 
rengøringen. 

 
Tak for et godt møde. 

 
Med venlig hilsen Mona Funch 


