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Forum: Beboerpårørenderådsmøde Humlehusene 

Tid: Onsdag den 14. april 2021 kl. 14:00 – 16:00 

Sted: Humlehusene 3, Flexsalen 

Deltagere:  Ida Kock Møller 

Michael Thrane + Camilla S. Pedersen 

Bente Clausen fra Ældrerådet 

Hus  B Christine Petersen  + Jette Holm 

Hus C Tommy Tranemose 

Hus F Jens K. Sørensen 

Afbud: Marianne Hansen, Alvin Christensen, Mona Funch 

 

Referent: Conni Kristensen, Ordstyrer Michael Thrane  

A. Dagsorden  
 

1. Velkomst v/Michael Thrane der sagde tak for, at vi kunne mødes 
trods de nuværende restriktioner taget i betragtning.  
 

2. Valg af referent + ordstyrer 
 

3. Rådet blev konstitueret og består af følgende : 
 
Leder af plejeboligområdet  Mona Funch 
Afdelingsledere Michael Thrane + Camilla S. Pedersen 
Ældrerådet Bente Clausen 
Hus B – Pårørende Christine Petersen 
Hus C  - Pårørende Jette Holm 
Hus C – Pårørende  Tommy Tranemose 
Hus D – Pårørende  Marianne Hansen 
Hus D  - Pårørende Alvin Christensen 
Hus F –  Pårørende  Jens K. Sørensen 
+ 1 referent fra administrationen, Conni Kristensen 
 
Linda Nielsen som pårørende til Hus A havde trukket sig fra valget 
inden mødet, da hendes mand er afgået ved døden. Vi kondolerer og 
siger tak til Linda for hendes deltagelse/arrangement i det tidligere Råd.  
 

4. Præsentation af Pårørenderådgiver udgår, da vi denne her gang har 
besluttet at reducere i antallet af personer til mødet. Lene Ciccolini er 
ansat som pårørenderådgiver i hele kommunen. Lene kan tilbyde 
individuelle samtaler, hvor der typisk vil være fokus på rådgivning af 
specifikke situationer. Alle kan kontakte hende og det kræver ikke først 
en visitation. Vi håber at kunne præsenterer Lene til næste møde.  
Lene kan kontaktes på tlf : 29463704. 
 
 

5. Opfølgning fra sidste møde . Michael nævnte, at der stadigvæk 
arbejdes på forbedringer af udendørs Pileflet, men det har ikke været 
nemt at skaffe en håndværker.  

 



Referat 

 

 
Side 2 af 3 

P
le

je
c
e
n

te
r 

 
6. Ældrerådet ved Bente Clausen:  

Ældrerådet har også være ramt af Corona og der har været afholdt 
møder på teams med diverse tekniske udfordringer. Der er valg i år – 
den 16. november 2021. I bladet + 60 står der noget om valget . Alle, 
der er fyldt 60 år, kan stille op, de mangler medlemmer, da der er nogle 
der fratræder rådet. 
Der bygges nye seniorboliger i Albertslund Kommune. 
Det er normalt at mødes med Social-og sundhedsudvalget i foråret, 
men dette møde må også udskydes pga. Corona.  
  

7. Demenskonsulent punktet udgår.  Vi håber at kunne invitere Bente 
Lauridsen til næste møde.  

 
8. Personale : 

Humlehusene 1 har fået ny afdelingsleder Camilla S. Pedersen. 

Velkommen til hende      .  Hun kender huset rigtig godt fra tidligere  

stilling som Centersygeplejerske. 
 
Ny Centersygeplejerske skal ansættes. Indtil da varetager Camilla lidt 
af denne rolle f.eks. ift. besøg af Centerlægen og urinvejsinfektions -
projektet fortsætter også, dog med nedsat aktivitet. 
 
Så er der ansat 2 nye aktivitetsmedarbejdere : i Humlehusene 7 
Lærke Kristensen, der har en baggrund indenfor pædagogik og også 
praktisk erfaring som tømrer. 
I Humlehusene 1 er Kristine Rattleff ansat. Hun har en baggrund med 
speciale i Historie.  
Begge er meget engagerede og supplerer hinanden rigtig godt. Nogle 
af jer har allerede mødt dem. De har lige holdt fredagsbar og 
planlægger sommerkoncert. De har som mange andre også været 
påvirket af corona restriktioner. De inviteres med til næste møde. 
 
Derudover er der ansat 3 social-og sundhedsassistenter og ifht. 
spørgsmål fra pårørende omkring besættelse af ledige stillinger i Hus B, 
så ansætter vi så snart vi kan. Det vurderes løbende, hvor det største 
behov for at få ansat nye medarbejdere er.  
 
Ida supplerer med at der også er ansat en læringskonsulent i SPO. 
Hun er uddannet sygeplejerske, og hjælper med rådgivning til 
medarbejderne ifm. komplekse borgerforløb  i form af kompetence-
udvikling, undervisning, coaching, hvilket kan højne kvaliteten/-
fagligheden for medarbejderne i de konkrete arbejdssituationer.  
 
 

9. Forvaltning :  Appinux er et nyt redskab til at vurdere beboerne . 
Starter op 5. maj 2021 og er et supplement til det,  vi gør i dag, bl.a har 
vi fortsat notatpligt. I alle husene + på lederkontorerne er der en skærm, 
hvor hver beboer fremgår. Ift. GDPR  hænger skærmene, så de 
umiddelbart ikke er så synlige. Alle kan tilgå opgaven og kan skabe 
overblik ved vagtskifte, hvilket sikrer bedre kvalitet for hver 
medarbejder, og det gør det nemmere at have fokus på de beboere,  
der er i risiko for at udvikle kritisk sygdom. 
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Corona :  har påvirket vores hverdag  siden 11. marts 2020 og gør det 
fortsat.  
Da der er fundet smittede blandt personale og beboerne, er vi blevet 
kontaktet af Styrelsen for patientsikkerhed ift. besøgsrestriktioner, så vi 
kan begrænse smitten mest muligt. Personalet har derfor kontaktet 
pårørende, og de har i den forbindelse oplevet lidt forskellige 
udmeldinger. Ledelsen og medarbejderne gør, hvad de kan for at følge 
med, men der kommer hele tiden nye udmeldinger nogle gange time for 
time, så derfor har personalet nok virket lidt usikre. For at minimere 
smitten sikres at medarbejdere ikke går på tværs i de forskellige huse. 
Det samme gælder for nattevagterne.  
 
Spørgsmål fra pårørende : måske kan der laves en tavle, hvor dagens 
corona regel fremgår. Camilla og Michael vil tænke over en løsning.  
 
Spørgsmål fra pårørende : hvad skyldes smitten. Det kan være svært at 
svare konkret på, men vi har pt.  3 medarbejdere og 3 beboere, der er 
smittet. Den ene beboer er indlagt. Medarbejdere har mulighed for at 
blive testet 2 gange pr. uge, og beboerne er også blevet testet. 
Derudover bliver beboerne testet ved symptomer. Pårørende har 
observeret, at det ikke er alle medarbejdere, der bruger værnemidler. 
Det skal de selvfølgelig, og ledelsen tager manglende værnemidler 
alvorligt.   
 
Ida: Vi skal overholde lovgivningen og passe godt på vores beboere.  
 

10. Eventuelt  : 
 
Pårørende savner lidt bedre information, både ift. aktiviteter og 
individuel information f.eks. i form af en lille status nedskrevet i  
bøgerne, der ligger i lejlighederne.  
 
Madplaner: beboerne er med til at vælge deres mad, og der er lidt 
forskel fra hus til hus, hvordan informationen gives. Fremadrettet vil 
Madplanerne månedsvis også fremgå af aktivitetsmedarbejdernes 
Nyhedsplan.  
Vi håber,  at der bliver mulighed for at invitere pårørende til et 
Aktivitetsmøde, hvor alle er velkommen til at komme med ønsker til bl.a 
madplanen.  
 

Tak for et godt møde        

 
Næste møde inden sommerferien er planlagt til tirsdag den 08.06.2021 
kl. 14:00 – 16:00. Mail med dagsorden vil blive fremsendt inden.  
 
 
 Med venlig hilsen 
 
 
Pva. Mona Funch 
 
 
 

  
 

  
 
 


