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Velkommen til Gudbjerg Plejecenter. 

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

plejebolig/demens eller ældrebolig på Gudbjerg. 
Folderen er en hjælp til at give dig et overblik, over det, der kan være rart at 

vide i forhold til indflytningen og hverdagen i huset. Folderen er et supplement 
til dialogen mellem dig, dine pårørende og personalet i huset. 

 

Gudbjerg Plejecenter er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. 
Gudbjerg Plejecenter er beliggende i smukke landlige omgivelser. 

 
Gudbjerg Plejecenter er bygget i 1952 og er blevet delvist ombygget med bl.a. 

en ny tilbygning i 2002. Plejecenteret er totalt renoveret i 2018. 
 

Gudbjerg Plejecenter 26 boliger fordelt på 16 plejeboliger, 7 demens boliger og 
3 ældreboliger. 

Boligerne varierer i størrelse, de er mellem 48 og 68 m2 inkl. fællesarealer. 
Der en større fælles hygge/fælles stue, hvor der i hverdagen er en aktivitets-

medarbejder, der sørger for at tilrettelægge aktivitet og samvær. Vi tilstræber 
altid at skabe et personligt og hjemligt miljø på vores fællesarealer. 

 
Vi har en dejlig lukket gårdhave, som vi bruger flittigt i sommerhalvåret. 

 

Vores hoveddør er låst aften og nat. Der er en dørklokke ved siden af hoved-
døren. 
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Værdier 

Helhed i opgaveløsningen 

 Vi handler fælles ift. Opgaveløsninger. 

 Vi sikrer en god kommunikation i vores samarbejde. 

 Vi sikrer et godt arbejdsmiljø ved at udvise respekt for hinanden og 
hinandens opgaver. 

Borgeren i centrum 

 Vi yder omsorg i respekt for borgerens ønsker og behov og med ud-
gangspunkt i borgers egne ressourcer. 

 Vi er åbne og imødekommende overfor borgerens muligheder for øget 
livskvalitet. 

 Vi sikrer en god dialog. 

Læring og udvikling 

 Vi giver plads til nye idéer / udfordringer / kurser. 

 Vi udviser medansvar og respekt for hinandens arbejde og normer. 

 Vi sikrer en stabil dagligdag for ansatte og beboere. 

 Vi samarbejder i god tone "hele vejen rundt". 

 Vi giver konstruktiv kritik og roser hinanden.  

Trivsel 

 Vi sikrer godt tværfagligt samarbejde med plads til forskelligheder. 

 Vi sikrer at vores fysiske og psykiske rammer er i orden. 

 Vi har plads til humor. 

 Vi sætter pris på hinandens forskelligheder. 

 Vi bruger vores kompetencer og udviser medansvar. 
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Hvordan får jeg en plejebolig i Gudbjerg? 

 
Svendborg Kommunes boligvisitatorer visiterer til boligerne efter en behovsbe-

stemt venteliste. 

Det betyder, at de borgere, der har det største behov får en bolig først. 
 

Boligerne udlejes af Domea. 
Du kan søge boligstøtte, varmehjælp samt lån til indskud via udbetaling Dan-

mark. 
Det vil sige, at det er din privat lejede bolig med de rettigheder og forpligtigel-

ser, der deraf følger. 
 

Når indskud og 1. måneds husleje er betalt og lejekontrakten er underskrevet, 
kan du få udleveret nøgler ved Ejendomsmester Bent Møller, mobil. tlf. 40 45 

74 51. Ekstra nøgler kan købes ved Domea.  
 

Boligen skal synes af ejendomsmesteren både ved indflytning og ved fraflyt-
ning. 

 

 

Gudbjergs venner 

Gudbjerg Plejecenter har en venneforening, der hjælper ved forskellige arran-
gementer i og udenfor huset. De arrangerer bl.a. hygge eftermiddage med 

sang og musik eller ture ud af huset. Desuden kommer de med blomster til 
beboernes fødselsdage.  

Nye frivillige er altid velkommen og der er altid nogen de gerne vil f.eks. gåtu-
re og socialt samvær. Hvis du har lyst til det, så kom forbi til en snak med sek-

tionslederen over en kop kaffe. 
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Traditioner 

Vi lægger stor vægt på at holde traditionerne i hævd. Vi gør meget ud af at 

fejre årets højtider med bl.a. påske- og julefrokoster.  
 

Vi fejrer Sct. Hans aften og afholder grill-fester i vores dejlige gårdhave. 
Vi har Lucia optog, og vi synger julen ind og serverer gløgg og æbleskiver. 

 
Juleaften er der hygge igennem hele dagen. Om aftenen er der juletræ og 

sang og der serveres andesteg, rødkål og ris a la mande, og danses om jule-
træet.  

 

Til langt de fleste arrangementer, inviterer vi også dine pårørende med. 
 

Derudover er det muligt at deltage i alle venneforeningens fester og arrange-
menter, som sker løbende henover året.  

Der er brugerbetaling på nogle af arrangementer. 
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Indretning 

19 boliger indeholder et mindre køkken, badeværelse samt stue/soveværelse, 

der kan adskilles med forhæng eller skab. 7 demens boliger er indrettet med 
skydedør til soveafsnit. Der er køleskab i alle lejligheder med et lille fryseskab. 

TV signal og telefonafgang er via tilmelding til Stofa. Den enkelte lejer svare 
selv for at bliver tilmeldt til TV kanal, oprettelse af telefonadgang og evt. 

internet. 

 
Alle plejeboliger har udgang til have/terrasse enten via egen bolig eller fra  

fælles opholdsrum og eller via hoveddøren og stier til haven.  
 

Indretningen i boligerne skal svare til din mobilitet og dit behov for hjælp. 
Der skal være plads til at personalet kan hjælpe dig med forflytninger og per-

sonlig hygiejne, hvis du har brug for det. Arbejdstilsynet kræver, at der laves 
arbejdspladsvurderinger i alle lejligheder. 

Der er pæne bøge parketgulve eller vinylgulve overalt. 
Vi anbefaler at der ikke er løse tæpper, da de ofte giver anledning til fald. 

Der må ikke være løse ledninger på gulvet i lejligheden. 
Hvis du bruger kørestol og/eller stå lift, må du ikke have  

tæppe på “gangarealerne”. 
 

Lejlighederne er indrettet forskelligt, nogen med flytbare dobbeltskabe, andre 

har skabe der er fastmonteret i boligen. Ligeledes er der også en plejeseng i 
boligen, men derudover er lejligheden ikke møbleret. Ophængning af gardiner, 

lamper og malerier/billeder, er ligeledes et “familiært” anliggende. 
Vi har fælles vaskemaskiner og tørretumblere. 
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Huskeliste ved indflytning 
 
 Bestille flytning af møbler, avis, telefon m.v.  
 Melde flytning til folkeregister via Borger.dk, praktiserende læge, posthus, 

licenskontoret, forsikringsselskab m.v.  
 Bestille gardiner (hør personalet om der er gardiner, der evt. kan lånes) 

 Bestille persontransport, hvis ikke du har nogen der kan kører for dig 
 Evt. at afbestille madservice 

 Tag stilling til servicepakke 
 Medbring evt. medicin, hvis du får medicin 

 Personlige hjælpemidler skal medbringes bortset fra tryghedskald og seng, 
med mindre du har en specielseng, udlånt fra hjælpemiddelafdelingen. 

 Personligt tøj (Alt tøj skal være mærket. Med lejlighed nr. eller navn) 
 Vaskbar dyne og hovedpude (gerne 2 sæt) 

 Evt. 1 – 2 vaskbare rullemadrasser 

 Sengelinned (min. 4 sæt) 
 Alm. Håndklæder (min. 4 stk.) 70x140 cm. 

 Hale håndklæder (min. 10 stk.) 70x100 cm. 
 Gæstehåndklæder (min 4 stk.) 

 Evt. Vaskeklude (min. 6 stk.) 
 Evt. Tandkrus 

 Barbermaskine og evt. ladyshaver 
 Inkontinent hjælpemidler (hvis det anvendes) 

 Termometer 
 Bred gulvskraber / svaber med blødt gummi og langt skaft. 

 Neglesaks – negleklipper 
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Læge, tandlæge mm. 
 

Har du egen læge i Svendborg kommune end Hesselagerlægerne, har du mu-
lighed for af flytte til lægerne i Hesselager. Morten Wolf er tilknyttet Gudbjerg 

Plejecenter som husets læge. Svendborg Kommune betaler for flytning af læ-
ge, hvis du ønsker at flyttet til Hesselagerlægerne og modtage tilbud om fast 

tilknyttet læge på plejecentret. 
Tandlæge kan du beholde den du har, men hvis du har adgangsproblemer eller 

ingen tandlæge har, er der mulighed for at komme ind under Svendborg 
Kommunes tilbud til omsorgstandplejen.  

Der er naturligvis frit valg af frisør, fodterapeut mv. Men der kommer frisør og 
fodterapeut i huset hver måned.  

Medicin leveres af Løveapoteket via Hesselager Apotek, så ønsker du at benyt-
te et andet apotek, skal du selv stå for leveringen af din medicin. 

 

Fællesstuens funktion 
 

Fællesstuerne, er en del af plejeboligerne, og kan benyttes herefter. Det gæl-
der også for dine pårørende. Der skal selvfølgelig tages hensyn til, at der er 

flere mennesker med forskellige interesser samlet.  
 

Når dine pårørende er på besøg forventer vi, at de rydder op / vasker op efter 
sig selv, så personalet kan bruge deres tid på husets beboere. 
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Gæster 

Da din bolig er privat lejet, er der naturligvis ingen begrænsninger i for holdt til 
besøg. Dette gælder også i fællesstuen.  

Vi har indkøbt en gæsteseng, der kan lånes til akutte situationer.  
Ud over det, opfordrer vi til, at du indretter boligen til dine behov.  

Vi har ingen gæsteværelser der kan stilles til rådighed. 
 

Mad til pårørende skal som hovedregel bestilles senest 2 dage i forvejen.  
Der kan max. bestilles 5 portioner af den varme mad til produktionspris uden 

kommunalt tilskud. Dvs. almindelig hovedret kr. 47,50, biret kr. 14,50  
Betaling for maden opkræves via beboerens pension som gæstemenu. 

Juleaften menu og nytårsaften menu går ind under prisen for varm mad. 

 
Morgenmad og aftensmad koster kr. 26,- pr. del. 

Og betales kontant direkte til personalet når det bestilles.  
Beløbet går tilbage til beboernes servicepakke.  

 
En kop kaffe koster 5 kr. Kage koster 5 kr. en kande kaffe 25 kr.  

Et glas saft 3 kr. 
Og betales ligeledes kontant direkte til personalet, når kaffen udleveres. 

Beløbet går også her tilbage til beboernes servicepakke. 
 

Fællesstuen kan, efter aftale med personalet, udlånes når du får gæster til ek-
sempelvis din fødselsdag og du ikke har plads i egen bolig. Der skal dog altid 

tages hensyn til de øvrige beboere og arrangement må ikke kunne ligestilles 
en fest. Ligeledes kan der lånes service.  

Mad og drikkevarer til private arrangementer skal den enkelte bor-

ger/pårørende selv sørge for. 

Samarbejde 

Når du har besluttet dig for at flytte ind, aftaler vi en samtale forud for indflyt-

ningen. Ved denne samtale kan vi få talt sammen om alle de praktiske ting 
vedrørende indflytningen. Afstemt forventninger og udarbejdet planer eksem-

pelvis din deltagelse i aktiviteter mm 
 

Ved samtalen deltager dine kontaktpersoner. 
 

Efter indflytningen aftaler vi en opfølgende samtale efter ca. 1 måned, så vi 
kan få justeret og tilføjet relevante oplysninger i vores plejesystem Nexus.   

 
Vi lægger meget stor vægt på et godt og nært samarbejde. 
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Kontaktpersoner 

 

Når du flytter ind får du en kontaktperson i dagvagt og en kontaktperson i af-
tenvagt. 

Det er en stor fordel, hvis alle vigtige aftaler og informationer sker via dine 
kontaktpersoner. 

Hver dagvagt er kontaktperson for 3 - 5 beboere, mens aftenvagterne er kon-
taktpersoner for 3 – 4 beboere.  

Det for bedre at bevare overblikket og det nære samarbejde. 

Indflytning 

 

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

hånd, og at det er om en hverdag om formiddagen (evt. kl. 10.00). Du må 
meget gerne flytte dine møbler ind før du kommer, så lejligheden er klar til du 

kommer. Blot skal du have aftale med ejendomsmester Bent Møller, hvornår 
du kan/må komme i lejligheden 

Vi kan så sørge for, at kontaktpersonen er på arbejde, og har god tid til at tage 
godt imod og være sammen med dig og dine pårørende. 

 
Ligeledes hvis du har praktiske problemer/spørgsmål i forhold til din lejlighed, 

kan du altid rette henvendelse til Domea eller du kan kontakte ejendomsme-
ster Bent Møller. 
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Borgeraftaler og handleanvisninger 
 

For at sikre en optimal pleje- og omsorgsindsats, udarbejder vi en døgnrytme-
plan i samarbejde med dig og evt. dine pårørende. 

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

Døgnrytmeplan er også et arbejdsredskab for personalet i hverdagen. Døgn-
rytmeplanen i dag, aften og nattetimerne tager udgangspunkt i dine ressour-

cer, færdigheder og i dit livsmønster. Døgnrytmeplanerne dækker den samlede 
indsats bl.a. indenfor aktiviteter, personlig hygiejne, træning og ernæring. 

 

Livshistorie 

 

Hvis du har svært ved at huske, vil vi meget gerne have, at din familie er be-
hjælpelige med at fortælle os om dine vaner, behov og livshistorie. 

Vi har et skema som du og dine pårørende kan udfylde, hvis det kan være en 
hjælp. 
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Samarbejdsbog 

 

Til brug ved skriftlig information mellem personalet og dine pårørende, får du 
en ”Kinabog”, hvori de vigtigste oplysninger kan kommunikeres. Eller du efter 

eget valg anskaffer en bog eller hæfte til formålet 
Der vil være stor forskel på, hvor meget der skal skrives i denne bog. Det be-

ror på en aftale mellem dig, dine pårørende og personalet. 
 

 

Tilladelse til at udveksle oplysninger 

 

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

samarbejdspartnere som f.eks. praktiserende læge og sygehus. 
Vi vil derfor altid bede om din og/eller dine pårørendes tilladelse til udveksling 

af oplysninger ift. den konkrete problemstilling / indlæggelse.  
 

 
 

Bruger - og pårørenderåd 

Et råd består af:  
Formand, næstformand og 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen pr. 1. 

marts. 
Sektionslederen fungerer som sekretær/referent.  

Vedtægter kan fås ved henvendelse til sektionsleder. 
Vi har ikke et bruger- og pårørenderåd for tiden. De sidste par år til Bruger -og 

Pårørende råds valg i marts måned, har der ikke været stemning og tilslutning 
til at nedsætte et råd. 

Der indkaldes til rådsvalg i marts måned hver år. 
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Tilsyn 

Der er tilsynspligt på pleje- og demensboliger. Tilsynene skal sikre, at alle ple-
jeenheder lever op til de regler og krav, der er indenfor ældreområdet. Vi har 
årligt uanmeldt kommunalt tilsyn, samt uanmeldt tilsyn fra embedslægeinstitu-

tionen, levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet, hvis vi udpeges ved stik-
prøve. 

 

 

Servicepakke/Varm mad 
 
Vi tilbyder en servicepakke, der dækker de fleste af dine daglige fornødenhe-
der på nær den varme mad. Den varme mad leveres fra huset eget køkken. 

Du er ikke forpligtet til at købe servicepakken. Servicepakken kan ikke deles. 

Prisen er kr. 1.250,- pr. mdr.  
 

 

Varm mad: 

Pris og betaling: 

 49,00 kr. for en almindelig hovedret  

 43,50. for en lille hovedret  

 15,00 kr. for en biret  

Betaling sker ved træk i pensionsudbetalingen. 
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Aftale om servicepakke 
 

Forplejning: 
Morgenmad: Brød, juice, ost, smør, svesker, marmelade, yoghurt m.v. 

Eftermiddag og aften: Kaffe, the, frugt og kager. 
Aftensmad: Brød, pålæg, m.v. inkl. drikkevarer. Vand, saft, mælk, øl og vin. 

Rengøringsartikler: 
Artikler til rengøring af lejligheder og fællesarealer. Vaskepulver, skyllemiddel, 

tabs, salt m.v. 

Artikler til personlig hygiejne: 
Sæbe, shampoo, hudlotion, badeolie, deodorant, tandpasta, kamme, tandbør-

ster m.v. (standardprodukter) 
Øvrige udgifter til fælles faciliteter (fællesrum): 

Stor TV pakke, leje af Dansk film skat, samt aktivitets spil mm. Servietter, lys, 
duge og blomster. 

Toiletpapir, køkkenruller, stanniol, affaldsposer, fryseposer, el-pærer m.v. Ak-
tiviteter og kørsel i bus ved udflugter. Møbler til fælles opholds rum. 

 
Beløbet dækker ikke: 

Varm middagsmad (bestilles særskilt), frisør, fodterapeut, tobak, tøj, kosme-
tik, slik, private blade og aviser, samt indboforsikring m.v. 

 
Refusion ved indlæggelse, ferie og lign. 

1. Der gives refusion fra første hele fraværsdag og til sidste hele fraværs-
dag. Refusionsbeløbet dækker udgifter til madvarer. 

2. Ved fraflytning gives refusion for hele servicepakken for første hele dag 
og måneden ud. 
 

 

Refusion i forbindelse med sondeernæring. 
 

1. For borgere der udelukkende indtager sondeernæring gives der refusion 
for den andel af servicepakken der vedrører forplejning.  

2. For borgere der både indtager alm. kost og sondeernæring gives der re-
fusion efter en individuel konkret vurdering.  
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Kvalitets-standarder 

Hjælp til rengøring, ydes som hovedregel hver 14. dag.  
Sektionslederen tildeler hjælp jf. Svendborg Kommunes serviceinformation og 

kvalitetsstandarder.  
Du kan få en kopi af serviceinformationen og kvalitetsstandarderne ved at 

henvende dig til sektionslederen. Ellers kan du søge yderligere oplysninger på 
Svendborg Kommunes hjemmeside: www.svendborg.dk 
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EDB 

 

Plejesystem Nexus indeholder al dokumentation vedr. den enkelte beboer, og 
personalet henter oplysninger og dokumenterer deres daglige arbejde i pleje-

system Nexus. Dokumentation sker via computer eller de håndholdte mobile 
enheder. 

 
Du har naturligvis aktindsigt i dine egne oplysninger, vi skriver ikke noget du 

ikke må vide. Du kan også give dine pårørende tilladelse til aktindsigt. 
Ønsker du og eller dine pårørende aktindsigt, skal der tages kontakt til  

Afdelingslederen i Plejecenter Øst  

Svendborg Kommune, Social og Sundhed tilbyder adgang til din Journal i ple-
jesystemet Nexus. Adgangen sker via Nexus Borgerportal på internettet. 

Dine pårørende kan kun få adgang til de samme oplysninger som dig, hvis du 
giver dem lov til det. Hvis dine pårørende skal have adgang kræver det et 
skriftligt samtykke fra dig. 

Personale 

 
Der er personale i huset hele døgnet. 

Dagvagterne arbejder i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 15.00. 
Aftenvagterne arbejder i tidsrummet fra kl. 14.00 til kl. 23.00. 

Nattevagterne arbejder i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 7.00. 
Information mellem vagter gives fortrinsvist skriftligt via elektronisk omsorgs-

system. 
 

Vasketøj 
 
Det er nødvendigt at mærke tøjet med nummer, så vi kan hjælpe med, at det 

kommer til rette ejermand efter vask.  
Vi vasker, som hovedregel, alt tøj i vaskemaskine og tørrer det i tørretumbler, 

hvorfor vi håber, du vil tage hensyn til dette ved køb af tøj. 
Vi stryger som hovedregel ikke. Vi gør vores bedste med at vaske tøj, men der 

sker at vi vasker forkert, dette er vi som kommune ikke forsikret for. 
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Værdiboks / økonomi / post 

 

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 egne 

økonomiske anliggender, og pårørende eller andre ikke er i stand til at påtage 
sig opgaven, kan vi hjælpe dig til at få en værge. Det er statsforvaltningen der 

alene vurdere om du kan beskikkes en værge. 
 

Kvalitetsstandard for administration, almindelige bankhandlinger, indkøb samt 

betaling for servicepakke kan udleveres ved henvendelse til sektionslederen el-
ler læses på hjemmeside: www.svendborg.dk 

Der kan evt. søges økonomisk værge / samværge. Som udgangspunkt kræves 
det, at der er en formue på min. kr. 80.000. 

 
Personalet kan være behjælpelig med etablering af betalingsservice, kuvertbe-

taling 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,-                
 

Personalet skal altid anvende engangsfuldmagter.  
Borgeren skal kvittere for modtagelsen af det hævede beløb. Hvor dette ikke 

er muligt skal 2 medarbejdere kvittere for beløbet.  Blanketten med under-
skrift(-er) opbevares i sektionen.                                             

Der må ikke anvendes hævekort eller bankbøger med kode. 

 
Personalet kan desuden være behjælpelig med at administrere mindre lomme-

pengebeløb. 
 

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 hand-
ling. 

 
 

 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.mb.dk/DAN/static/haandtryk.gif&imgrefurl=http://www.mb.dk/DAN/CSR/csr_contact_us_topics.asp&h=32&w=70&sz=2&hl=da&start=14&tbnid=f9svoFCn_07-kM:&tbnh=31&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3Dh%25C3%25A5ndtryk%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dda
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Købmand 

 

Der kommer ikke købmand fast i huset. Personalet kan være behjælpelig med 
at bestille varer som f.eks. tobak, ugeblade, slik osv. i Brugsen en gang om 

ugen. Vi bestiller torsdage til levering fredage. Tilskud til udbringning kan sø-
ges jf. Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for vareudbringning. 

 

Adgang til plejeboliger 

 

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

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 B-nøgle. 
Vi må ikke gå ind i din bolig, hvis du ikke er hjemme, eller lukke pårørende ind 

uden din tilladelse. 
 

Vi kan godt være behjælpelige med blomstervanding, post med videre i.f.m. 
ferie 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. 

Alarmeringssystem 

Alle lejligheder er udstyret med trådløs nødkaldesystem og det er ikke forbun-

det med udgift for den enkelte borger. 
 

Ledsagelse 
 
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 kon-

takter sygehus, egen læge eller andre for at træffe aftale om ny tid. 

 
Hvor pårørende eller andre ikke kan ledsage dig, må du tage alene af sted.  

I så fald sikrer chaufføren, at du kommer frem til det aftalte fremmødested. 
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Kørselsordninger 

Der er en kørselsordning for svært bevægelseshæmmede, der giver mulighed  

for at køre 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 spe-

ciallæger ske ved fremvisning af sygesikringsbevis. 
 

For kørsel til tandlæge, fysioterapeut samt kiropraktor henvises der til Pensions 
kontoret, Svendborg Kommune. 

 
 

 



22 

Relevante telefonnumre 

Plejecenter Øst       6223 4300 
 

Gudbjerg Plejecenter:                                              6223 4312 
Sektionsleder Aase Hansen                         6223 4313 

Email:aase.sorine@svendborg.dk 
  

Hjælpemiddelkontoret:      6223 4000 
Hverdage kl. 8.00 - 13.00, 

Torsdage kl. 15.30 - 17.30 
 

Domea        6225 2598 

Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg 
Kontortid: 

mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.00 
torsdag   kl. 09.00 - 17.00 

fredag   kl. 09.00 - 13.00 
 

Ejendomsmester Bent Møller     4045 7451 
Kontortid: Hverdage kl. 08.00 - 16.00 

 
 

 

 

Nyttige links 

Svendborg Kommune:   www.svendborg.dk                    
Domea :    www.domea.dk                        

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

Serviceloven:    www.retsinfo.dk 
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Noter: 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
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