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ÅRSBERETNING 2020 

På Pyrus Allé bor der 48 beboere i alderen fra 58 år til 98 år. Alle har det til fælles at have behov 
for hjælp hver eneste dag for at opretholde et så normalt og godt liv som muligt i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov. 

 
Hvordan startede året: 

Vi afholdt nytårskur den 9. januar 2020 fra klokken 16.00-17.00. Der var stor tilslutning af beboere 
og pårørende. Der blev vanen tro serveret ”champagne” og kransekage. Plejehjemslederen fortalte 
kort om nogle af de ting, der var sket i 2020, og efterfølgende blev der mulighed for at stille 
spørgsmål. Det var atter en hyggelig sen-eftermiddag, hvor vi fik skålet det nye år velkommen.  

Året 2020 vil blive husket som corona-året eller COVID-19-året. 

COVID-19-perioden har haft rigtig mange konsekvenser for beboerne, de pårørende og 
personalet. 

Der har været stor fokus på at gøre beboernes hverdage så indholdsrige som muligt. Der har 
været ekstra fokus på aktiviteter i mindre grupper og afdelingsvis. Kontakt til pårørende via 
telefonen, face-time, vinke ud af vinduet.   

Der har været rigtig mange restriktioner, for at alle har kunnet passe på hinanden.  

I marts kom der besøgsrestriktioner, som indebar, at pårørende ikke kunne komme på besøg. 

I maj blev der sat besøgstelte op henholdsvis ved afd. A og ved afd. B. Her blev det muligt at 
booke tid til besøg - 2 besøg pr. beboer pr. uge. Beboerne blev fulgt til og fra teltene. 

Senere blev det muligt at booke tid til gåture, og endelig blev det muligt at booke havebesøg. 

Start juli blev der genåbnet for besøg inde på plejehjemmet – besøg i beboerens bolig.  

I september kom der atter skærpede restriktioner, således at kun den nærmeste pårørende kunne 
komme på besøg i boligen. Hvem nærmeste pårørende var blev udvalgt i samråd med den enkelte 
beboere.  

Under alle nedlukninger/restriktioner har det altid været muligt at få besøg under kritisk sygdom.   
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Der har været stor forståelse for de forskellige restriktioner/tiltag fra beboernes side og også fra 
langt de fleste pårørende. 

Det har været dejligt, at såvel beboerne som personalet er blevet tilgodeset med lækkerier, som 
blev afleveret af pårørende.   

I foråret vendte ænderne atter tilbage. De fik 3 ællinger, hvoraf de 2 desværre døde.  

Vi har fået ansat en ny farmakonom, som bl.a. har spidskompetencer i forhold til medicin og derfor 
er med på sidelinjen i forhold til utilsigtede hændelser. Farmakonomen deltager i analysearbejdet 
om hvorfor og hvordan fejl opstår, og hvordan fejlene kan forebygges. Farmakonomen er her 3 
dage hver anden uge – i den anden uge er hun på et andet plejehjem. 

 
Resten af årsberetningen er sat i alfabetisk rækkefølge: 

Bruger – og pårørenderåd: 
I 2020 har der været Bruger- og pårørenderåd, men grundet coronaen er der kun blevet afholdt et 
enkelt møde. 

 
Budget:  
Det samlede budget er overholdt.  

 
Café/fester m.m.: 
Der har været afholdt færre arrangementer end normalt gennem året: 
 
Februar: 

 Børn fra børnehaven Klitrose Allé deltog i rytmik og boldspil. 
 Fejring af fastelavn med tøndeslagning. 

 
 
Marts: 

 Påskefrokost i hele huset. Påskefrokosterne blev ikke afholdt samlet, men serveret der, 
hvor der normalt serveres mad.  

 
Juni: 

 Pinsebanko med ekstra store gevinster og sidegevinster.  
 Midsommercafé – vejret var fantastisk, så heksen blev brændt af. Arrangementet startede 

ved 13-tiden og sluttede omkring klokken 15. Desværre kunne der i år ikke deltage 
pårørende. Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor Pia og Jens underholdt med musik og 
fællessang. Der blev serveret noget koldt at drikke og nogle snacks og slik. 
 

 
September 

 Høst-café med underholdning af Pia og Jens. 
 
 
Oktober: 

 Helse og velvære i uge 41.  
Her blev Hobbystuen forvandlet til wellness-rum, og beboerne kunne bl.a. få 
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ansigtsbehandling og massage, alt imens der blev lyttet til rolig musik. Der var ligeledes et 
lille traktement bestående af et glas ”champagne” og lidt lækkerier til. 
 

December: 
 Julefrokost på henholdsvis afd. A og afd. B.  
 Julebanko med ekstra store gevinster 

Der var planlagt julegudstjeneste den 23. december, men denne blev desværre aflyst i 
sidste øjeblik, da præsten blev forhindret. I stedet for læste medarbejder fra Hobbystuen 
juleevangeliet op, mens der blev hygget med portvin og julesmåkager. Den 24. blev der 
afholdt brunch på henholdsvis afd. A og afd. B.  
 

Frivillige: 
Vi har heldigvis stadig en del cykelpiloter tilknyttet, men også her har coronaen sat sine spor, 
således at det ikke er blevet til så mange ture på vores cykel (rickshaw) med hjælpemotor.  

Der er til stadighed stor fokus på frivilligt arbejde. Vi har flere frivillige tilknyttet. 

Vi har få gange gennem året haft fornøjelsen af vore frivillige, der kan spille klaver.  
 

Besøgshunde:   
Besøgshundene blev sat på pause i forbindelse med coronaen. 

 
Gudstjeneste:  
Gudstjeneste med nadver, som normalt afholdes hver 3. måned har været afholdt få gange i 2020. 

 
Hjemmesiden: 
Hjemmesiden i 2020 har kunnet tilgås således: 
www.taarnby.dk/seniorer/bolig/plejehjem/plejehjemmet Pyrus Allé.  
 

På hjemmesiden har man bl.a. kunnet finde: 

 Kort præsentation af Plejehjemmet 
 Målsætning for plejehjemmet  
 At komme på plejehjem og hvad koster det? 
 Værdigrundlag 
 Aktivitetsplan (opslag vedrørende arrangementer)  
 Menuplan  
 Årsberetning 
 Velkomstfolder / indflytningspjecen 
 Arrangementer 
 Diverse tilsynsrapporter 

 
Hobbystuen: 
Er normalt et meget aktivt, velfungerende og velbesøgt sted. Der foregår mange aktiviteter. 
Aktiviteterne bliver løbende tilpasset beboernes ressourcer og behov. 

Aktivitetskalender har man kunnet se på plejehjemmets hjemmeside og på opslagstavlerne rundt i 
huset. 

Grundet coronaen har aktiviteter været tilbudt i små grupper og afdelingsvis rundt i huset. 
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Indflytningspjece: 
Bliver til stadighed opdateret. Indflytningspjecen udleveres i forbindelse med indflytningen. 
Indflytningspjecen kan ligeledes ses på plejehjemmets hjemmeside. 

Influenzavaccination:  
De beboere, der har ønsket det, er i efteråret blevet vaccineret, og i år var det ligeledes muligt for 
personalet at blive vaccineret. 

 
Instrukser/procedurer: 
Bliver løbende udarbejdet og ajourført. 
 

Istandsættelse: 
Der er løbende blevet istandsat i hele huset. 

 
Jul: 
Den 24. december blev der serveret brunch for beboerne fra klokken 10.00 til 11.30. Om aftenen 
tilberedte og serverede personalet julemaden. Der blev julehygget og uddelt små julegaver. Afd. A 
holdt juleaften på gang 10 og gang 20, og afd. B holdt juleaften i opholdsstuen på gang 60. 

 
Mødeaktivitet for personalet: 
Kort informationsmøde af et kvarters varighed 1 gang om ugen.   

MED møde hver 3. måned. 

Tværfaglige møder på de respektive afdelinger cirka hver 3. måned. 

Afdelingslederne på henholdsvis afd. A og afd. B har løbende afholdt møder med deres personale. 

Ledermøde er blevet afholdt hver uge. Varighed 2 timer. 

 
Kurser/kompetenceudvikling:  
Der har ikke været den store kursusaktivitet, da det meste har været aflyst grundet coronaen. 

Vi har til stadighed benyttet de forskellige eksterne samarbejdspartnere for sparring og læring. 

Februar:  
Der blev foretaget fald-screening hos alle beboerne – tjekpunkter: 
Fodtøj – eller mangel på samme. Gangredskaber – eller mangel på samme. Glatte gulve, 
belysning, løse tæpper, rod på stuen, evt. væskemangel, medicin – virkning / bivirkning, 
blodtryksfald, påvirkning af alkohol og andet. 

Oktober:  
Temaeftermiddag i demensundervisning: Kom og bliv klogere på demens. 
Underviser: Psykolog Henrik Brogaard. 

December:  
Kursus i persondatareglerne – E-learning.  
Alle medarbejdere og ledere. 
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Nye investeringer: 
Der er løbende blevet udskiftet inventar og indkøbt forskellige hjælpemidler. Der er blevet etableret flere 
branddøre på afd. B.  

 
Personale: 
Der kommer stadig en del uopfordrede ansøgninger til at blive afløsere. Vi er så heldige at have 
tilknyttet gode afløsere. 

Ved jobopslag har det været svært at rekruttere kompetent personale. Flere stillinger må 
genopslås. 

I 2020 har vi desværre været ramt af en del langtidssygdom – især afd. A har været hårdt ramt. 

 
Plejehjemslæger: 
Ordningen med vores plejehjemslæger Susanne Arnold og Lone Bondo ved Postparken fungerer 
særdeles godt. Der er til stadighed 30 beboere tilknyttet dem.  

 
Tilsyn: 
Der bliver afholdt uanmeldt kommunalt tilsyn 1 gang årligt. Rapporten bliver efter godkendelse i 
Sundhedsudvalget lagt på plejehjemmets hjemmeside, og der vil være et eksemplar i hallen. Der 
er løbende tilsyn fra Levnedsmiddelkontrollen. Tilsynsrapporterne kan ses ved de forskellige 
køkkener.  

 
Ture ud af huset: 
Der har været arrangeret spontane gåture ud af huset. 

 
Velfærdsteknologi: 
Der er løbende blevet indkøbt diverse hjælpemidler. 

 
Hvad skal der ske i 2021: 

 Coronaen skal gå væk 
 Elevatoren på afd. A skal igennem en større renovering – varighed vil være 3 uger. Opstart 

ultimo februar 
 Endnu mere fokus på vores dokumentationssystem Cura 
 Til stadighed fokus på effektivisering  
 Løbende kompetenceudvikling af medarbejdere 
 Gøre Plejehjemmet Pyrus Allé til et endnu mere attraktivt sted at arbejde, således at vi kan 

fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere til at varetage de mangeartede opgaver  
 Fokus på forebyggelige indlæggelser 
 Fokus på passende aktiviteter/fester for vores beboere 
 Til stadighed fokus på sygefraværet og arbejdsmiljøet såvel fysisk som psykisk  
 Løbende vedligeholdelse af plejehjemmet 

 

Plejehjemmet Pyrus Allé skal fortsætte med at være et godt sted for beboerne, et rart sted at 
komme for pårørende og en attraktiv arbejdsplads for personalet. 

Ellers skal også 2021 stå i det gode samarbejdes ånd.  
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