VELKOMMEN TIL
PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN
Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi
håber, at vi hermed giver dig og dine nærmeste svar på nogle af de
spørgsmål, som altid opstår i forbindelse med at flytte i anden bolig.
Plejecenter Bøgehaven består af 10 boliger. Bøgehaven er et tilbud til
demente borgere.
Du tilbydes en indflytningssamtale ca. 3 uger efter indflytning, hvor pårørende er velkommen til at deltage. Formålet med samtalen er, at tale om
gensidige forventninger og indgå aftaler om, hvem der er ansvarlig for
økonomi, reparation af tøj, indkøb af mad samt hvem der følger dig til
læge, tandlæge m.v. Derudover vil vi gerne tale om, hvordan du har det,
hvordan du har levet dit liv og hvad du sætter pris på.
Vi tilbyder mulighed for en opfølgende samtale ved behov og minimum 1
gang årligt.
Ifølge loven skal kommunen føre tilsyn med lokalcentret. Det sker en
gang årligt ved et uanmeldt besøg. Derudover aflægger embedslægeinstitutionen hvert år et uanmeldt besøg på Bøgehaven.
I de følgende afsnit nævnes de vigtigste personlige og praktiske ting, som
er forbundet med at flytte til Bøgehaven. Det er vigtigt at understrege, at
vi, såfremt det er muligt, tager hensyn til de ønsker og behov du måtte
have, og står både før og efter indflytningen til rådighed med råd og vejledning.
Til slut vil vi ønske dig rigtig hjertelig velkommen til Plejecenter Bøgehaven. Vi håber, du må komme til at befinde dig godt.

BOLIGERNE
På Bøgehaven er der 10 boliger.
Alle lejligheder er 1 rums boliger med trægulve i stue/køkken og eget
bad/toilet.
Der er faste skabe (flytbare, så rummet kan deles op i to), seng, køleskab, og køkkenvask.
Der er installeret telefonstik i alle boliger. Der er mulighed for kabel-TV,
som beboer/pårørende selv sørger for tilslutning til.
Du skal selv medbringe og opsætte gardiner, billeder og lamper og i øvrigt selv stå for indflytningen og møbleringen af lejligheden.
Vi anbefaler, at du medbringer møbler som du holder af, men vær opmærksom på ikke at overmøblere lejligheden, af hensyn til at både du og
medarbejderne kan færdes frit i rummene.
Ved indretningen af lejligheden skal der tages hensyn til, at medarbejderne frit kan betjene radiatorventil og vinduer.
Der kan opstå situationer, hvor det kan blive nødvendigt at reducere møbelmængden eller ommøblere, ligesom det kan blive nødvendigt at fjerne
et eventuelt pålagt gulvtæppe hvis du får behov for større hjælpemidler.
Plejecenter Bøgehaven har desværre ikke kapacitet til at opmagasinere
møbler og lign..

PERSONALET
Plejecenter Bøgehaven har engagerede og kvalificerede medarbejdere
bestående af socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter og hjælpere samt sygeplejersker.
Vi er et stort uddannelsessted, så du vil møde elever og studerende på
forskellige niveauer samt enkelte medarbejdere i flex- og skånejobs.
På Bøgehaven er der personale hele døgnet rundt. Opgaverne for personalet er at yde pleje, støtte og vejledning samt udføre praktiske opgaver i
henhold til kommunens kvalitetsstandarder.

Kontaktperson
Når du flytter ind på Bøgehaven, vil du få tilknyttet en kontaktperson,
som har en speciel viden om dement, som kan vejlede dig og dine pårørende.
Denne kontaktperson har ansvar for at aftaler indgået med dig bliver
overholdt, og har ligeledes også ansvar for at informere relevant personale om de indgåede aftaler. Hvis du ikke selv er i stand til at indgå aftaler, kan dine pårørende inddrages.
Vi tilbyder sig samvær og aktiviteter, der er tilpasset dine behov og ressourcer.
Hørevejleder
Centrets hørevejleder træffes hver onsdag fra kl. 10.00-11.00 på Tjørnehaven. Udover det kan hørevejlederen også træffes på tlf.:2465 0875.
Onsdage kan du bl.a. få udleveret batterier eller skiftet slanger til høreapparatet. Hørevejlederen kan også være behjælpelig med kontakt til
Dansk Blindesamfund tlf. 38 14 88 44 eller til den lokale konsulent tlf.:
2340 9244.
Telefonnumre og træffetider
Fagsekretariatet/Visitator: 8794 7850 man. - tirs. Kl. 8.30–13.00,
onsdag lukket, tors. - fredag kl. 8.30-13.00
Teamleder Annamette Stenager: 8794 8404 / 2119 5602 el. mail
annamette.stenager@skanderborg.dk
Sygeplejerske: 8794 8431 alle dage kl. 7.45–8.15 eller kl.13.00–
14.00.
Personalet på Bøgehaven 8794 8481.
Fagsekretariatet Ældre
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

TILDELING AF BOLIG & ØKONOMI
Skanderborg Kommune har visitationsretten til plejeboligerne og dagcentret. Ansøgningsskema til plejebolig kan fås ved at rette henvendelse til
Visitationsteamet på tlf. 87 94 7850.
Tildeling af en ældrebolig sker efter en individuel vurdering af visitationsteamet. Dette betyder, at en ledig bolig tilbydes borgeren med det største
fysiske, psykiske, økonomiske eller sociale behov.
Der betales for husleje, varme og el og for de ydelser, du vælger i kontrakten f.eks. mad og vask. Der kan ansøges om boligstøtte og varmetillæg.
Indskud og husleje
Betales direkte til Fagsekretariatet Ældre og Handicap efter opkrævning.
Boligstøtte
Henvendelse om boligstøtte skal ske til Udbetaling Danmark på telefon
7012 8063 eller via borger.dk https://www.borger.dk/sider/Boligstoettefolkepensionister.aspx.
Varmetillæg
Henvendelse om varmetillæg skal ske til Udbetaling Danmark på telefon
7012 8061 eller via borger.dk https://www.borger.dk/Sider/Folkepensionvarmetillaeg.aspx
Kostbudget
Vi er tilknyttet Vores Køkken Tjørnehaven.
Du vil derfor blive tilmeldt en basispakke, som omhandler alle måltider,
mellemmåltider og drikkevarer. Pris pr. dag er kr. 108,00.
Aktivitetsbudget
Der vil hver måned blive trukket kr. 100,00 som indsættes på Bøgehavens fælleskonto. Midlerne anvendes til aktiviteter med og for beboerne
fx betaling af leje af bud, ture ud af huset, underholdning, restaturantbesøg, avis/blade til fællesarealerne.

SAMARBEJDE
Samarbejdsbog
Der ligger en samarbejdsbog i din bolig til brug for de medarbejdere, som
kommer hos dig. Bogen indeholder navn, adresse, døgnrytmeplan, medicinliste, telefonnumre på pårørende, bevillinger. På Bøgehaven benyttes
elektroniske omsorgsjournaler.
Pårørende samarbejde
En god og omsorgsfuld pleje er meget vigtig for, at du kan have en god
tilværelse. Medarbejderne kan ikke erstatte gode venner og pårørende.
Det er derfor vigtigt, at den nære kontakt fortsætter, selvom du flytter på
Plejecenter Bøgehaven. Vi vil gerne invitere til samarbejde med dine pårørende omkring forskellige opgaver.
Pårørende/familie bedes aftale indbyrdes, hvem de ønsker opført som
den første kontakt vi fra Bøgehaven kan rette henvendelse til ved evt. tilkald eller andet.
Dine pårørende er mod betaling og tilmelding velkommen til at deltage i
forskellige arrangementer og aktiviteter på Bøgehaven. Er der ikke andre
aktiviteter, er det muligt at låne dagcentret eller salen til familiesammenkomster. Hvis du ønsker det, hejser vi flaget på mærkedage.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Læge
Du kan beholde din egen læge.
Tandlæge
Du skal fortsat benytte din egen tandlæge som hidtil. Hvis du ikke har
mulighed for selv at komme til tandlæge, kan du visiteres til omsorgstandlægen. Din kontaktperson kan hjælpe med at bestille tid.
Medicin
Hvis du får hjælp til medicinadministration, vil den fortsætte uændret på
plejecentret. Medicinen opbevares i et aflåst skab i din lejlighed.
Vask
Plejecentret kan mod betaling sørge for vask af dit personlige tøj efter
behov. Det er vigtigt, at tøjet er let at vaske og kan tørres i tørretumbler.
Hvis tøjet ikke kan tåle maskinvask, beder vi de pårørende om at sørge
for vask af tøjet. Hvis personalet skal vaske tøjet, skal de pårørende inden indflytningen mærke det med et tildelt nummer.
Plejecenter Bøgehaven har et samarbejde med et vaskeri, hvor du kan
leje sengelinned og håndklæder, som vaskes mod betaling på et vaskeri.
Hvis du vælger at bruge dit eget, skal pårørende sørge for vask. Du er
selv evt. sammen med en pårørende ansvarlig for køb af nyt tøj samt
rensning og reparationer.
Frisør og fodpleje
Personalet kan vejlede i kontakt til frisør og fodplejer som tager ud i eget
hjem. Alternativt kan du beholde nuværende ordning ude i byen, såfremt
du og dine pårørende selv kan varetage dette.
Adresseændring
Du skal selv melde din flytning og adresseændring til folkeregistret og
f.eks. postvæsen, bank, forsikring, telefon og avis/ugeblade. Flyttemappe
kan fås på posthuset og i de fleste banker. Hvis du ikke selv har mulighed
for at ændre ovenstående vil plejepersonalet være behjælpelig.

Værdisager og forsikring
Hos de fleste forsikringsselskaber kan der tegnes en speciel forsikring,
når du bor i ældrebolig. Det er på eget ansvar, hvis du opbevarer penge
og værdigenstande i boligen. Plejecentret har ikke erstatningspligt.
Mad
I fællesarealerne serveres de fleste hovedmåltider. Du kan også vælge at
indtage dine måltider i din egen lejlighed. Personalet deltager også i måltiderne, og du deltager også i det omfang det er muligt i de praktiske opgaver i hverdagen.
Maden indtages i spisestuen eller egen lejlighed.
Morgenmaden fra ca. 8.00 –9.30
Middagsmaden fra. ca. 11.45 –12.45
Eftermiddagskaffe ca. 15.00 –16.00
Aftensmad ca. 18.00 –19.00
Aftenkaffe/frugt ca. 20.00 –21.00
Postkasse
Du og dine pårørende har selv ansvar for at postkassen bliver tømt. Personalet kan være dig behjælpelig med at gøre det selv. Der kan evt. aftales med personalet, hvor post kan stilles.
Aviser/ugeblade
Hvis du selv abonnerer på aviser/blade, vil disse blive leveret som hidtil.

Huskeliste
Medicin
Termometer
Kam, fil og neglerenser
Hudplejecreme
Shampoo til hår og bad
Sæbe til nedre toilette
Tandbørste og tandpasta
Fodtøj og beklædning
Røgalarmer
Spiralkalender til beskeder mellem pårørende og medarbejdere
Service til brug på stuen, kaffe- og/ eller tekande evt. elkedel
God belysning og el-pærer
Støvsuger, kost og fejeblad
Gulvklude og spand, skrubbe med teleskop-stang
Opvaskebalje og børste
Viskestykker og karklude
Miljøvenlige rengøringsprodukter
Toiletspand m. låg og børste
Affaldsposer
Bruseforhæng og skridsikker måtte til bad
Vasketøjskurv
Toiletpapir og køkkenrulle
Engangsvaskeklude
Beklædning

Plejedistrikt Galten
Plejecenter Bøgehaven
Tjørnevej 12
8464 Galten
Tlf. 8794 8481

