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Forum: Beboerpårørenderådsmøde Humlehusene 

Tid: Tirsdag den 8.juni 2021 kl. 14:00 – 16:00 

Sted: Humlehusene 3, Flexsalen 

Deltagere:  Mona Funch 

Lene Ciccolini 

Kirstine Rattleff + Lærke Kristensen , aktivitetsmedarbejdere 

Ann Jensen, lærings-og udviklingssygeplejerske  

Bente Lauridsen, demenskonsulent 

Bente Clausen fra Ældrerådet 

Hus B Christine Petersen 

Hus C Tommy Tranemose 

Hus D Marianne Hansen  

Hus F Jens K. Sørensen 

Afbud: Michael Thrane, Camilla S. Pedersen, Jette Holm, Alvin Christensen 

 

Referent: Conni Kristensen, Ordstyrer Mona Funch  

A. Dagsorden  
 

1. Velkomst v/Mona Funch der er glad for at kunne hilse på de nye 
medlemmer af rådet inden sommerferien. Da de fleste beboer i 
Humlehusene er meget dårlige, giver det ingen mening, at de inviteres 
med, selvom det er et Brugerpårørenderådsmøde. På Albertshøj giver 
det mening. 
 

2. Valg af referent + ordstyrer 
 

3. Præsentation af nye medarbejdere :  
 
 
 
Præsentation af Pårørenderådgiver. Lene Ciccolini er pr. 01.09.2020 
ansat som pårørenderådgiver i hele kommunen. Lene kan tilbyde 
individuelle samtaler med fokus på  pårørende rollen. Alle kan kontakte 
hende, og det kræver ikke først en visitation. Derudover er der den 1. 
mandag i måneden en ”Pårørendegruppe”, hvor pårørende sammen 
kan mødes til en kop kaffe.  
 
 Lene kan kontaktes på tlf : 29463704. 

 
Der er ansat 2 nye aktivitetsmedarbejdere :  

 
Lærke Kristensen, der har en kandidatgrad indenfor pædagogisk 
videnskab, og som også har praktisk erfaring som tømrer. Lærke er 
primært i Humlehusene 7.  
 
Kirstine Rattleff, der har en kandidatgrad i Historie. Kirstine er primært i 
Humlehusene 1 . 
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Begge er meget engagerede og supplerer hinanden rigtig godt både 
hvad angår personlighed og kreativitet. 
 
Aktiviteterne har som meget andet også været berørt af Corona 
restriktioner, men de 2 aktivitetsmedarbejdere er nu godt i gang med at 
arrangere pårørendeaktiviteter i hvert hus om eftermiddagen. Her får de 
pårørende over en kop mulighed for at komme med nye idéer eller bare 
tage en snak med andre pårørende.  
 
Lærings-og udviklingssygeplejerske :   Ann Jensen er ansat pr. 
01.06.2021 og er uddannet sygeplejerske. Ann har en kandidat/ master 
uddannelse og kommer fra en stilling fra Rigshospitalet, hvor hun i 4 år 
har været ansat som klinisk underviser. Ann glæder sig til at kunne 
højne medarbejdernes faglighed og kompetencer. Er også god til 
forandringsprocesser.  
 
 
 

4. Opfølgning fra sidste møde . Referatet er godkendt. Med hensyn til 
forbedringer af udendørsarealerne, så er haven blevet ordnet og ligner 

nu næsten en park      . Det er stadigvæk svært at skaffe håndværkere, 

men efter sommerferien vil der blive malet.   
 

 
5. Ældrerådet ved Bente Clausen:  

Der er ikke sket så meget siden sidst, da Ældrerådet også har være 
ramt af Corona. Det er stadigvæk valget den 16. november 2021 der 
fylder.  Alle, der er fyldt 60 år, kan stille op. Der mangler medlemmer,  
da nogle fratræder rådet. Såfremt der er interesse for at stille op, kan 
man sende en mail til : lone.kreutzmann@albertslund.dk. med en kort 
historie om en selv. Der er en fin artikel om valget i  i Albertslund 
Posten .  
 

6. Demenskonsulent ved Bente Lauridsen:  startede med at 
præsentere sig selv for de nye medlemmer . Bente har været ansat i 
Kommunen i mange år og har meget erfaring med demente og 
pårørende. Der kommer altid mange vise ord fra Bente f.eks. ”vi ser 
ikke altid den virkelighed der er ved et andet mennesker”, hvilke kan 
skabe frustrationer for både beboerne/pårørende og medarbejderne . Vi 
skal derfor være bedre til at have fokus på boerne, og det kan være de 
mest basale ting de lige har brug for. De andre ting på vejen siger vi pyt 
til. Vi fixer heller ikke verden kun med diagnoser, men vil derimod have 
fokus på den enkelte beboers behov og forudsætninger.  
Alle er altid velkommen til at kontakte enten Bente eller demensvejleder 
Pia Sørensen. 

 
 
 

7. Personale : Der er ansat en ny Centersygeplejerske pr. 15.06.2021. Pt. 
mangler vi en aftensygeplejerske (Albertshøj har fået en). Som i andre 
kommuner er det lidt svært at rekruttere personale, men vi har et fint 
samarbejde med Jobcentret. Nogle bliver ansat i et vikariat inden de 
bliver elever, og vi gør meget for at kunne beholde dem, når de er 
færdiguddannet. Så har vi vores eget vikarkors, hvilket er mest 
hensigtsmæssigt, da vi derved kan bruge personale, som allerede 
kender beboerne, i modsætning til eksterne vikarer, der desuden også 
er meget dyrere.  
 

mailto:lone.kreutzmann@albertslund.dk
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8. Forvaltning :   

 
Corona :  har påvirket vores hverdag  siden 11. marts 2020 og gør det 
fortsat. Selvom man er vaccineret, kan man godt blive smittet. 
Medarbejderne opfordres stadigvæk til at blive testet 2 gange ugentligt. 
Personalet bruger stadigvæk værnemidler. Alle medarbejdere er blevet 
tilbudt vaccine. Beboerne bliver kun testet ved symptomer.  
 
En bonus ift. corona restriktionerne er, at der har været meget få 
indberetninger af udadreagerende adfærd. For nogle beboer har det 
været en stor fordel at være isoleret i sin egen bolig. Der har ikke været 
så mange ”forstyrrende” elementer, så for nogle er det en fordel ”at 
kede sig”, så hjernen ikke skal arbejde på højtryk hele tiden.  
Bente : pårørende behøver derfor ikke at have dårlig samvittighed over, 
at de ikke lige får besøgt deres pårørende. Behovet er selvfølgelig 
meget  forskelligt fra beboer til beboer.  
Mona : tag en snak med afdelingslederne omkring den enkelte beboers 
behov, og det er også en god ide at involvere Bente noget mere.  
 

9. Eventuelt  : 
 
Pårørende har oplevet, at det nye alarmsystem ikke fungere optimalt. 
Tag en snak med Michael, som evt. kan sende et skriv ud om alarm-
systemets virkemåde.  
 
Der har været brand i en varmepude i Humle F. Alarmsystemet virkede 
optimalt, hvilket er en god tryghed.  
 
Pårørende : Er det evt. muligt at få installeret toiletter med indbygget 
skylle og tørrefunktion, hvilket kan forbedre hygiejnen meget. En god 
ide, der kan arbejdes videre med.  

 
Besøgshunde må igen komme på besøg til stor glæde for alle.  
 
  
 

Tak for et godt møde        

 
 
Vedhæftet en liste med pårørendes mailadresser.  
  
 
Næste møde er planlagt til tirsdag den 21.09.2021 kl. 14:00 – 16:00. 
Mail med dagsorden vil blive fremsendt inden.  
 
 
 Med venlig hilsen 
 
 
 Mona Funch 
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