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Forum: Beboer og pårørenderådsmøde Albertshøj 

Tid: Torsdag den 2. september 2021 kl. 14.00 – 16.00 

Sted: Loungen Sundhedshuset – efterfulgt af Regnskabsgennemgang 

med OK fonden, som er for alle beboere og pårørende. 

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

velkommen til at komme med emner der ønskes behandlet i rådet, 

som enten afleveres til en pårørenderepræsentant eller til 

referenten, inden mødet. Pt. mangler der pårørende kontakt 

afdelingslederen, hvis du ønsker at deltage i rådet. 

Deltagere: Mona Funch –Afdelingsleder 3. 4. og 5. sal. 

Beboer som ønsker at deltage 

3. sal pårørende: Michael Petersen og Hubert 

5. sal pårørende:  

og Albertshøjvenner Lisbeth Lønborg 

Inviteret: 

 

Afbud: 

Ok fonden og Lars Kragh til regnskabsgennemgangen efter mødet. 

 

Vinni Kipsø Ældrerådet. Mie, Lisbet og John Pårørende og Lisbet 

Lønborg Albertshøjvenner 

Referent: Karin Raasdal Hansen  

 

A. Dagsorden 
 
1. Velkomst v/ Mona Funch  

Mona er Konstitueret områdeleder i Hjemme- og Sygeplejen til januar 2022. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt dagsorden til dette 

møde.  
Referat godkendt, til dagsorden efterlystes punkt om parkeringsplads, som 
var på som et opfølgningspunkt sidst, punktet behandles under evt.  
Valg ordstyrer ingen grundet lidt deltagere.  

 
3. Cykling uden alder v/ Jens 

Cykling uden alder deltog for at gøre opmærksom på projektet.  
Der findes to slags cykler, en hvor der er plads til to personer og en hvor 
der er plads til en kørestolsbruger. 
Cyklerne står til rådighed for alle, så pårørende må gerne bruge cyklerne, 
man skal blot være oplært i bruge af cyklerne. Pårørende må også gerne 
være ledsager, så man får en tur sammen med beboeren. 
Der er et bookingsystem hvor man booker cyklerne, læs om alt det 
praktiske på kommunens hjemmeside: https://www.albertslund.dk/voksne-
og-aeldre/aktivitet-og-fritid/cykling-uden-alder 
 
Til høstfesten kommer der en repræsentant fra Cykling uden alder, for at 
tale med beboer og pårørende om projektet. 

 
 
 
 

https://www.albertslund.dk/voksne-og-aeldre/aktivitet-og-fritid/cykling-uden-alder
https://www.albertslund.dk/voksne-og-aeldre/aktivitet-og-fritid/cykling-uden-alder
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4. Orientering om TOBS – ”tidlig opsporing af begyndende sygdom” 
opstart i december 2020 hvordan går det. v/Julie. 

 
 
TOBS er et redskab der skal hjælpe os til tidligt, at opdage hvis beboerne 
kan bliver kritisk syg, Vi startede med TOBS i maj måned og vi syntes det 
går rigtigt godt med implementeringen. Personalet har styr på hvordan 
systemet virker og de kan se meningen med det, det gør at vi har styr på  
beboernes tilstand og opdages i god tid, hvis der er noget vi skal være obs 
på. 
Grundet Corona måtte vi ikke mødes mange, vi underviste derfor i mindre 
grupper, hvilket er noget vi ikke tidligere har gjort, men det virkede godt, det 
har vi taget med os til evt. fremtidige projekter. 

 
5. Skærme nyt layout v/ Karin. 
 

Brugen af skærmen er i fuld gang trods udfordringer med teknikken, der 
lægges billeder op af aktiviteter og der skrive om kommende arrangementer 
og andet vigtigt info. Fremadrettet vil madplanen også vises på skærmene.  
Billederne på skærmene giver gode snakke og grin hos beboerne, hvilket vi 
også håber at madplanen kommer til. 

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

• Afdelingsleder Tina Nolvi er ansat i et barselsvikariat for Mette 
Christensen 3. sal. Tina er uddannet social og sundheds assistent og 
har tidligere ledelseserfaring fra et andet plejecenter. 

• Ny centersygeplejerske, hun hedder Therese og startede d. 1/6, 
Therese kommer rundt i hele huset og hjælper personalet med 
sygefaglige opgaver. 

• Ny udviklingssygeplejerske, hun hedder Ann og startede d. 1/6 

• Tagterrassen der er et fast gartnerteam der passer haven, der er 
plantet ca. 40.000 stk. blomsterløg, som kommer til foråret. Der vil 
løbende blive plantet planter og løg så der hele tiden er noget at se på.  

• Nye uniformer i 2022, den nye uniform kommer til at ligne den vi har nu, 
dog med Logo på alt tøj. Som det er nu er der ikke logo på eks. T-
shirts, hvilket betyder at man kan ikke se om medarbejderne arbejder i 
Albertslund kommune. 

• Vinduespudsning. Michael fra rådet har gjort opmærksom på at ikke 
alle vinduer blev pudset, ved vinduespudsning. Det skulle være bragt i 
orden nu, hvis det skulle opleves igen, vil vi meget gerne gøres 
opmærksom på dette. Det handler helt konkret om de vinduer/døre der 
har tremmer, her blev der ikke pudset der hvor tremmer er. 

 
7. Nyt fra Ældrerådet. Ingen deltagelse fra ældrerådet 
 
8. Nyt fra Albertshøjvenner. Ingen deltagelse fra Albertshøj venner. 
 
9. Evt. 
Vedlagt mødedatoer for 2022, evt. ændre datoen for september grundet 
godkendelse af budget fra OK-Fonden. 
 
Parkering plads ved elevator i p. kælder – Der følges op på om der kan sættes 
stolper op. 
 
Arrangementer  - Ved vores sidste arrangement sommerfesten, var der 125 
deltager, vejret så dårligt at vi rykkede indenfor og delte os op i etager. Det blev 
en rigtig god fest og en succes at vi delte os op etagevis. Ledelsen vil gerne 
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sige en kæmpe tak til personalet, de pårørende og de frivillige for indsatsen, 
Hvilket bla. gjorde, at vi på kort tid kunne rykke inden for, uden problemer. 
 
Da det var en succes at holde fest på hver etage, både for beboerne og for 
personalet, har vi besluttet at Høstfesten afholdes på samme måde. hvor vi 
deler festen op på hver etager, men på forskellige datoer.  
Den 15. december laves der en juletur, som en lysfest, her vil der blive kørt i 
busser hvor julelyset opleves fra bussen. 
 
Bussen – der gøres opmærksom på at man som pårørende kan leje bussen, 
dog skal man oplæres og have kørekort. Spørg personalet for mere vejledning.  
 
 
 
Med venlig hilsen  
Mona Funch 


