
 

Velkommen til 

Plejecenter Damgården 
Kærvej 8, 5881 Skårup  

 
 

 

 
 

Plejecenter Øst 

Svendborg Kommune 

 



 

 

I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i 
Svendborg kommune ”Nye veje til aktivt liv”. 

 

Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal 
støttes til et værdigt liv og til at få en større livskvalitet. 

 

Ud fra borgerens ønsker og behov, vil personalet tage udgangspunkt i 
de ting, som den enkelte borger kan. Personalet vil støtte borgeren til 
at bevare færdigheder, der gør, at borgeren kan deltage mere aktivt i 
hverdagen. 

 

I løbet af 2012 er der blandt personalet blevet uddannet såkaldte 
”hjemmetrænere”. På sigt får alt personalet uddannelse inden for 
rehabilitering.  

 

Derudover er der ansat projektterapeuter i området, som støtter og 
vejleder de enkelte borgere samt personalet. 

 

Er der spørgsmål eller ideer til projektet – så spørg personalet eller 
sektionslederen. 

 

 
 

 
 



 
Forord 

 
Velkommen til Plejecenter Damgården. 

Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der ønsker at flytte i en 

pleje eller demens på Damgården. 

Vi håber, at folderen vil være en hjælp til at skabe overblik over, hvad 

der er vigtigt og rart at vide i forhold til indflytning samt hverdagen i 

huset. 

 

 

 

 



At flytte til Plejecenter Damgården 
 

Det er Svendborg Kommunes visitatorer, der står for tildeling af en 

plejebolig, det vil sige at den borger, der har størst behov for en 

plejebolig får tilbudt en plejebolig. Du kan søge boligstøtte, 

varmehjælp samt evt. et lån til indskud via Svendborg Kommune. 

Lejemålet er din privat lejede bolig med de rettigheder og 

forpligtelser, der deraf følger. 

Plejeboligen udlejes af Svendborg Kommune. 

Når lejekontrakten er underskrevet og indskud samt den første 

husleje er betalt, kan du, eller din familie, få udleveret 3 nøgler ved 

teknisk serviceleder Flemming Stuhr, mobiltlf. 24 88 69 86. 

Nøglen passer til din hoveddør og til en hængelås ved et kuffertrum i 

kælderen. 

Ved både indflytning og opsigelse skal teknisk serviceleder Flemming 

Stuhr syne lejligheden. Ved opsigelse af lejligheden skal denne være 

skriftlig stilet til boligadministrationen. Standard skema til opsigelse 

kan hentes ved Sektionslederen eller administrativ hjælper på 

Damgården 

 

 
Huset 

 
Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. 

Damgården er opført af flere omgange og har i årene 2001/2002 

været igennem en større renovering. 

Sidste etape blev genåbnet 1. juli 2002. Plejecentret har nu 24 

plejeboliger fordelt på 2 afdelinger med henholdsvis 14 plejeboliger i 

det ene afsnit og 10 demens boliger i det andet afsnit. Begge 

afdelinger har tilknyttet eget fælles køkken/opholdsstue. 



Plejeafdelingen med 14 boliger er navngivet ”Dambo” og 

demensafdelingen med 10 lejligheder er navngivet ”Kærbo”.  

Centralt i huset er plejecentrets dagcenter placeret.  

Der er til Damgården også tilknyttet 10 ældreboliger som er 

beliggende på Østergade i Skårup. 

Vores 2 ”hoveddøre” er låst i aften- og nattetimerne. Der er en 

dørklokke ved hver dør. Dørklokken sender signal til en mobiltelefon, 

der giver personalet besked. Personalet kan være optaget ved en 

borger, så vær opmærksom på at der kan forekomme lidt ventetid. 

 

 

Dagcentret Damgården 

Dagcenter Damgården er for borger i ældreboligerne og for borger der 

bor i eget hjem ude i byen, men dagcentret kan lejlighedsvis benyttes 

til fælles arrangementer der arrangeres i fælles skab plejeafdelingerne 

og dagcenteret imellem. 

 

 



Lejlighedernes indretning 
 

Lejlighederne indeholder et lille tekøkken herunder køleskab med 

frostboks, samt emhætte og to løse kogeplader, der kan tilsluttes 

efter ønske. Desuden er der i hver lejlighed et stort badeværelse. 

Stue/soverum er et stort rum, men den enkelte kan, hvis det ønskes, 

opdele rummet med et skab. 

Der er i alle lejligheder telefonstik samt antennestik til fællesantenne. 

Indstik over kanaler og antenne forhold vedlagt folder som bilag. Alle 

lejligheder har egen lille terrasse. Der er et aflåst ”kuffertrum” i 

kælderen til hver enkelt bolig 

 

 
 

Indretningen af lejligheden afhænger af, hvad du ønsker og har brug 

for i forhold til din mobilitet. 

Det er dog vigtigt, at du ved indretningen tager højde for, at der er 

plads til personalet og eventuelle hjælpemidler, hvis du har behov for 

hjælp til forflytninger. 

Vi anbefaler, at du ikke har løse tæpper i din lejlighed, idet det kan 



give anledning til falduheld. 

Har du brug for lift og/eller kørestol, må der ikke være tæpper på 

“gangarealerne”. 

Der er lyst bøgeparketgulv i hele lejligheden. 

Ophængning af gardiner, malerier/billeder og lamper er ligeledes et 

“familiært” anliggende. Til både afdeling ”Dambo” og ”Kærbo” er der 

indrettet en møbleret fællesstue med tilhørende køkken samt et 

fælles vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. 

 
 

Gæster 
 

Da din lejlighed er privat lejet, er der naturligvis ingen begrænsninger 

i forhold til besøg. 

Dine gæster må gerne overnatte i din lejlighed. 

Ud over dette opfordrer vi til, at du indretter lejligheden i forhold til 

dig og dine pårørendes behov. 

Der kan bestilles varm mad til dig og dine gæster. Dog skal dette 

gøres senest 14 dage før af hensyn til bestilling ved ”Det Gode 

Madhus”. Dette gælder både for bestilling af varmeholdig mad i café 

og i afdelingerne. 

Kold mad kan fra dag til dag bestilles i caféen, dog ikke weekender. 

 

 

 
 
 
 

 



Fællesstuens funktion 
 

 
 

 

Fællesstuen, der er knyttet til hver afdeling, er en del af 

plejeboligerne. 

Du og dine pårørende må derfor gerne benytte køkkenet og 

fællesstuen, dog under hensyn til de øvrige personer der opholder sig 

i fællesrummene. 

Brug af fællesrum aftales på forhånd med personalet.  

Du og dine pårørende skal selv sørge for opvask og oprydning inden 

opholdsrummet forlades, så personalet kan bruge deres tid på husets 

beboere. 

 

 



Samarbejde 
 

Når du har truffet beslutningen om at tage imod botilbuddet på 

Damgården, tilbyder vi en samtale forud for indflytningen. 

Ved denne samtale kan vi få talt om alle de praktiske ting i 

forbindelse med flytningen. 

Som hovedregel er det sektionslederen, der har den første kontakt 

telefonisk eller ved en samtale. En sygeplejerske og en kontaktperson 

vil efterfølgende aftale et besøg på din opholdsadresse inden 

indflytningsdato, såfremt du ønsker det. Dine pårørende er altid 

meget velkomne til at deltage eller måske er det dem der varetager 

dine interesser og er repræsentant for dig.       

Efter indflytningen, når du er faldet til, mødes vi igen og afstemmer 

forventninger samt får aftalt, hvilke serviceydelser der er behov for. 

 

 

 



Indflytning 
 

Når vi skal tage imod dig, vil vi gerne have, at datoen er aftalt på 

forhånd, således vi kan disponere vores tid og dermed sikre, at der er 

tid til at tage godt imod dig og dine pårørende. 

 

 

Samarbejdsbog 

 

Til brug ved skriftlig information mellem personalet og dine 

pårørende, anvendes en samarbejdsbog, hvor de vigtigste oplysninger 

skrives. 

Det vil være forskelligt, hvor meget der skrives i denne bog. Det vil 

afhænge af behov og aftaler mellem dig, dine pårørende og 

personalet. 

 

 

Livshistorie 
 

Det vil være en stor hjælp, hvis du eller din familie vil være 

behjælpelig med at fortælle os om dine vaner, behov og gerne din 

livshistorie. 

Vi har et skema som du og/eller dine pårørende kan udfylde, hvis det 

kan være en hjælp. 

 



 

 

 

Borgeraftaler og Borgerplaner 
 

For at sikre en optimal pleje og omsorgsindsats, udarbejder vi en 

borgeraftale og borgerplan i samarbejde med dig og eventuelt dine 

pårørende. 

Det er dig og din nærmeste familie, der bedst kender dine personlige 

vaner og behov. 

Borgeraftalerne og borgerplanerne er også et arbejdsredskab for 

personalet i hverdagen. 

Borgeraftalerne og borgerplanerne gælder for den samlede indsats, 

herunder aktiviteter, personlig hygiejne, træning og ernæring. 

 



Personale 

 

Der er personale i huset hele døgnet. 

Der er dagvagter mellem kl. 07.00 - 15.00 

Aftenvagter er her mellem kl. 15.00 - 23.00 

Nattevagterne er her mellem kl. 23.00 - 07.00 

Personalet er som hovedregel tilknyttet en afdeling, men alle hjælper 

på tværs af vagter og afdelinger. 

 

 
 

Adgang til lejligheden 
 

Vi må ikke have adgang til dit hjem uden dit samtykke. 

Derfor beder vi dig underskrive et skema, hvor du giver os tilladelse 

til at have adgang til din private bolig.  

Plejepersonalet har adgang til din bolig via en A-nøgle. 

Vi må ikke gå ind i din bolig, hvis du ikke er hjemme. 



Vi kan godt være behjælpelige med blomstervanding, post med videre 

i forbindelse med ferierejser eller indlæggelse, men det skal være 

efter individuel aftale med dig. 

Du skal aftale med personalet om din bolig skal være låst eller ulåst, 

når du opholder dig i fællesstuen. 

 

 
Kontaktpersoner 

 

Når du flytter ind, vil 1 personale fra dagvagt og 1 personale fra 

aftenvagt blive dine primære kontaktpersoner. 

Det er en stor fordel hvis alle vigtige samtaler og informationer sker 

via din kontaktperson. 

En medarbejder i dagvagt er kontaktperson for 3-4 beboere. En 

aftenvagt er kontaktperson for ca. det dobbelte. Kontaktperson-

systemet giver et bedre overblik og bevare det nære samarbejde med 

dig, dine pårørende samt andre samarbejdspartnere. 

Når dine kontaktpersoner ikke er tilstede, vil et af de øvrige 

personaler være dig behjælpelige. 

  

Dine kontaktpersoner er: 

 

Dag:__________________________________________________________________________________ 

 

 

Aften:________________________________________________________________________________ 

  
 

Sygeplejerske:____________________________________________________________________ 

 

 

Sektionsleder:_____________________________________________________________________ 



EDB 
 

Vi benytter omsorgssystemet Nexus, til løbende at nedskrive 

nødvendige oplysninger. 

Informationer mellem vagterne gives fortrinsvis skriftligt via dette 

system. I begge opholdsstuer er der opsat en computer. Det betyder 

at personalet ikke behøver at forlade afdelingerne for at søge 

oplysninger eller dokumentere i omsorgssystem.  

Alle oplysninger bliver selvfølgelig behandlet fortroligt. Du har 

naturligvis aktindsigt og vi skriver ikke noget, du ikke må vide. Du har 

også mulighed for at give pårørende tilladelse til aktindsigt. 

 

 

Tilladelse til at udveksle oplysninger 
 

Vi må ikke, uden dit samtykke, udveksle personlige oplysninger med 

eksterne samarbejdspartnere som f.eks. praktiserende læge og 

sygehuset. 

Derfor beder vi dig og/eller dine pårørende give os tilladelse til 

udveksling af oplysninger i forhold til den konkrete 

problemstilling/indlæggelse.  

 

 



Servicepakke 
 

Vi tilbyder en servicepakke, der dækker de fleste af dine daglige 

fornødenheder, på nær den varme mad. Den varme mad kan købes 

separat og leveres til Damgården fra ”Det Gode Madhus”. Den øvrige 

bespisning forberedes i det køkkenafsnit, der er tilknyttet det enkelte 

fællesopholdsrum og vil være inkluderet i servicepakken. 

Servicepakken kan ikke deles. Dog er der en servicepakke for 

borgere, der ernæres ved sondeernæring. 

Der er absolut ingen forpligtelse til at tage imod servicepakken. Du 

eller dine pårørende skal så blot selv indkøbe og opbevare mad, 

drikke, rengøringsartikler, artikler til personlig hygiejne m.m.  

 

 

Indkøb 

 

Vi får leveret eller henter varer til servicepakken 1 - 2 gange om 

ugen.  
 
I cafeen findes et lille udvalg af slik, øl og vand. 
 

 



Vasketøj 
 

Hvis vi skal være behjælpelige med tøjvask bedes dit tøj mærkes med 

enten navn eller lejligheds nummer. 

Vi vasker som hovedregel kun tøj i vaskemaskine og tørrer tøj i 

tørretumbler der tåler tørretumbler bedst. Øvrigt tøj hænges til tørre 

på bøjle eller tørrestativ. Vi håber på forståelse herfor og at du ved 

tøjkøb vælger beklædning der kan tåle dette. Vi stryger som 

hovedregel ikke. 

 

Værdiboks / økonomi / post 

 

I lejlighedens højskab er der et mindre aflåst skab, hvor du kan 

opbevare din bankbog og/eller pengepung og mindre effekter.  

Vi vil gerne være behjælpelige med, efter aftale, at videresende, åbne 

og/eller læse din post for dig. 

Hvis du pga. fysisk eller psykisk handikap ikke er i stand til at 

varetage dine økonomiske anliggender, og hvis pårørende eller andre 

ikke er i stand til at påtage sig opgaven, kan personalet være 

behjælpelige.                                        

Kvalitetsstandard for administration, almindelige bankhandlinger, 

indkøb samt betaling for servicepakke kan udleveres ved henvendelse 

til sektionslederen eller læses på hjemmmesiden: 

www.svendborg.dk  

Der kan evt. søges økonomisk værge/samværge; som udgangspunkt 

kræves det, at der er en formue på minimum kr. 50.000. 

 

Personalet kan være behjælpeligt med etablering af betalingsservice, 

kuvertbetaling og lignende samt at hæve penge i pengeinstitut max. 1 

gang pr. måned. Der må max. hæves kr. 5.000,- og saldoen på 

kontoen, hvorfra der hæves, må højest være kr. 20.000,-                

http://www.svendborg.dk/


 

Personalet skal altid anvende engangsfuldmagter.  

Borgeren skal kvittere for modtagelsen af det hævede beløb. Er dette 

ikke muligt, skal 2 medarbejdere kvittere for beløbet.  Blanketten 

med underskrift(-er) opbevares i sektionen.                                             

Der må ikke anvendes hævekort, bankbøger med kode osv. 

 

Personalet kan desuden være behjælpeligt med at administrere 

mindre lommepengebeløb. 

Vi opfordrer til, at det beløb vi skal administrere er lavest muligt. 

Når personalet er behjælpelig med at administrere lommepenge for 

en borger, fører de regnskab, hvor 2 personer kvitterer med deres 

initialer ved hver handling. 

 

 
Tryghedsalarm 

 
Tryghedsalarmer fungerer via Bekey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ledsagelse til sygehus, lægebesøg og lignende. 

 
Personalet kan som hovedregel ikke tilbyde ledsagelse til sygehus, 

lægebesøg, tandlægebesøg og lignende.  

Hvis pårørende eller andre ikke er i stand til at ledsage dig på det 

tidspunkt, hvor du er kaldt til fremmøde, opfordrer vi til, at du eller 

dine pårørende kontakter sygehus, egen læge eller andre for at træffe 

aftale om ny tid. 

 

Hvor pårørende eller andre ikke kan ledsage dig, må du som 

hovedregel tage alene af sted. I så fald sikrer chaufføren ved 

ambulance, Taxa eller Fynbus, at du kommer helt frem til det aftalte 

sted. 

 

 

Kørselsordninger 
 

Der er en kørselsordning for svært bevægelseshæmmede, der giver 

mulighed for kørsel i gennemsnit 1 gang ugentligt til privat formål. 

Man betaler en fast abonnementspris pr. kvartal, derudover skal der 

betales for selve turen. 

For yderligere oplysninger samt aktuelle takster se Svendborg 

Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk 

Desuden kan kørsel til læge, øjenlæge, ørelæge og hudlæge samt 

øvrige speciallæger ske ved fremvisning af sygesikringsbevis. 

For kørsel til tandlæge, fysioterapeut samt kiropraktor henvises der til 

Pensionskontoret, Svendborg Kommune. 

 

 

 

 

 



Bruger- og pårørende råd 
 

Vi har på Damgården et bruger- og pårørende råd. Rådet holder møde 

2- 4 gange årligt. Bruger- og pårørenderådet afgiver beretning 2 

gange årligt, til det dialogbaserede tilsyn, samt ved den årlige 

generalforsamling, hvor der vælges til Bruger- og Pårørenderådet. 

Referater fra møderne ligger i Mappen, der står i den lave reol i 

fællesopholdsrummet. 

I mappen vil også ligge rapporter fra de anmeldte og uanmeldte 

besøg foretaget af embedslægen og Svendborg Kommunes 

repræsentant. 

Sektionslederen fungerer som sekretær/referent for rådene. Der 

afholdes valg til rådet 1 gang årligt, som hovedregel i marts måned. 

 

 

 



Kvalitetsstandarder 
 

Sektionslederen tildeler hjælp jf. Svendborg Kommunes 

serviceinformation og kvalitetsstandarder.  

Du kan få en kopi af serviceinformationen og kvalitetsstandarderne 

ved at henvende dig til sektionslederen. Eller du kan søge yderligere 

oplysninger på Svendborg Kommunes hjemmeside: 

www.svendborg.dk 

Hjælp til rengøring ydes som hovedregel hver 14. dag.  

Du får en serviceaftale med beskrivelse af den hjælp, du er visiteret 

til. Dit behov for hjælp vurderes og tilpasses løbende. 

 

 

Tilsyn 
 

Der er tilsynspligt på pleje- og demensboliger. Tilsynene skal sikre, at 

alle plejeenheder lever op til de regler og krav, der er indenfor 

ældreområdet. Vi har årligt anmeldt og uanmeldt kommunalt tilsyn 

samt uanmeldt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, 

levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vejledende huskeliste ved indflytning 

 Bestille flytning af møbler, avis, telefon med videre (tryghedsalarm) 

 Melde flytning til praktiserende læge, folkeregister, posthus, licenskontoret, forsikringsselskab m.m. n 

 Bestille gardiner samt evt. badeforhæng 

 Bestille transport 

 Eventuelt at afbestille mad fra ”Det Gode Madhus” 

 Tage stilling til servicepakke 

 Samarbejdsbog, medicin m.m 

 Personlige hjælpemidler medbringes bortset fra seng, sengebord, lift og tryghedsalarm 

 Personligt tøj og bøjler  

 Vaskbar dyne og hovedpude (gerne 2 sæt ved inkontinensproblemer) 

 Vi lejer sengelinned 

 Vi lejer håndklæder 

 Neglesaks, termometer, barbermaskine, ladyshaver 

 Fade til øvre og nedre toilette 

 Tandkrus 

 Affaldsspand, 2 stk. (1 til køkken – 1 til badeværelse) 

 Tørrestativ 

 Opvaskebalje – opvaskebørste 

 Eventuel kaffemaskine, service, bestik, gryder m.v. efter eget behov 

 Viskestykker, karklude 
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Egne notater 
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Ved indflytning og opsigelse  

skal Flemming Stuhr syne  

boligen      2488 6986 

   
 

Relevante telefonnumre 
Plejecenter Øst  6223 4300 
 
Sektion Damgården 
Sektionsleder Jonna Dirksen  6223 4290 

Træffes bedst mellem  
kl. 8.00 - 9.00 
 
Afdeling Kærbo  6223 4293 
 
Afdeling Dambo  6223 4294 
 
Dagcenter  6223 4295 
 
Café  6223 4296 

 
Personale / grupperum  6223 4289 
Træffes bedst mellem kl. 11.00 - 11.30 
  
Sygeplejerske  6223 4291 
 

 

 

Nyttige links 

Svendborg Kommune:   www.svendborg.dk                     

Demens:     www.alzheimerforeningen.dk      
Værgemål:     www.statsforvaltning.dk                       

Serviceloven:    www.retsinfo.dk  

http://www.svendborg.dk/
http://www.alzheimerforeningen.dk/
http://www.statsforvaltning.dk/
http://www.retsinfo.dk/

