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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 rehabiliteringsterapeuter, som støtter og
vejleder de enkelte borgere samt personalet.
Er der spørgsmål eller ideer til projektet
– så spørg personalet eller sektionsleder.

Forord
Velkommen til Plejecentret Thurøhus.
Denne folder er tænkt som hjælp til dig, der ønsker at flytte i plejebolig
på Thurøhus. Vi håber at folderen vil skabe overblik over, hvad der er
vigtigt og rart at vide i forhold til indflytning og hverdagen i huset.
Plejeboligen udlejes af Svendborg Kommune. Det er Svendborg
Kommunens visitationssygeplejerske der står for tildelingen af
plejeboliger efter en behovsbestemt venteliste. Det betyder, at de
borgere, der har det største behov får tilkendt en bolig først.
Du kan søge boligstøtte via borger.dk
Lejemålet er din private lejebolig med de rettigheder og forpligtigelser,
der følger med.
Du skal selv sørge for transport til Thurøhus ved indflytning.
Når lejekontrakten er underskrevet, indskud og den første husleje er
betalt, kan du eller din familie få udleveret 3 nøgler, som passer til
hoveddøren og en hængelås. Hængelåsen bruges til et opbevaringsrum
i kælderen, som hører til din lejlighed.

Nøglen får du eller din familie udleveret ved
henvendelse til
Kai Erik Siig tlf. 2488 6837

Huset
Plejecentret Thurøhus er en del af ældreområde Øst.
Plejecentret består af 32 ældreboliger fordelt på 3 afdelinger.
Solsikken består af 12 boliger.
Valmuen består af 12 boliger.
Oasen består af 8 boliger til demente borgere.
Hver afdeling har egen fælles spise/dagligstue med fjernsyn/video og
radio. Ligeledes er der et fælles vaskerum med vaskemaskine og
tørretumbler.
Derudover er der i ældrecentret cafe, aktivitetcenter og træningsrum.

Boligen
Boligen inderholder et lille tekøkken med et køleskab med en lille
frostboks, emhætte og to løse kogeplader, som kan tilsluttes efter ønske.
Derudover er der stue/soverum og et stort badeværelse.
I stue/soverummet er der et stort flytbart klædeskab og en el-seng som
kan pladseres efter ønske. Man kan, hvis man ønsker det, opdele rummet
med klædeskabet.
Der forefindes ligeledes nødkald, telefonstik samt antennestik til
fællesantenne. Boligen har egen lille terrasse.
Indretningen af boligen afhænger af, hvad du ønsker, og har brug for i
forhold til din mobilitet.
Hvis du har brug for hjælp til forflytning er det meget vigtigt, at du ved
indretningen tager højde for, at der er plads til personalet og eventuelle
hjælpemidler.
Hvis du har brug for lift og eller kørestol, må der ikke være tæpper på
”gangarealerne”.
Ophængning af gardiner, malerier, billeder og lamper,samt udskiftning af
defekte elpære, er et ”familiært” anliggende.

Gæster
Da din bolig er privat lejet, er der naturligvis ingen begrænsninger i
forhold til besøg.
Dine gæster må gerne overnatte i din bolig.
Du og dine gæster kan købe varm/kold mad. Dog skal den varme mad
bestilles senest 14 dage før af hensyn til bestilling i ”Det gode Madhus”.

Fællesstue/køkken
Fællesstuen er en del af plejeboligen og benyttes herefter. Du og dine
pårørende må gerne benytte køkkenet og fællesstuen, som du ville gøre
derhjemme.
Hvis du ønsker at bruge fællesstuen til at fejre fødselsdag eller lignende,
aftales det på forhånd med personalet.
Du og/eller dinepårørende skal selv sørge for opvask og oprydning inden
opholdsstuen forlades.

Indflytning
Når du har besluttet dig for at flytte ind, vil vi meget gerne have, at
datoen er aftalt på forhånd, og at det bliver en formiddag på en hverdag.
Vi vil, så vidt muligt, sørge for at din kontaktperson er til stede for at tage
godt imod og være sammen med dig og din familie.
Forud for indflytningen tilbyder vi dig en samtale. Ved denne samtale
taler vi sammen om de praktiske ting i forbindelse med indflytningen. Ved
samtalen deltager som regel sektionslederen/ sygeplejersken samt din
kontaktperson.
Efter indflytningen, når du er faldet til i din bolig, mødes vi igen for at tale
om gensidige forventninger samt få aftalt, hvilke serviceydelser du har
behov for. Ligeledes taler vi sammen om din borgerplan.
For at sikre en optimal pleje- og omsorgsindsats, udarbejder vi en
borgerplan i samarbejde med dig og evt. dine pårørende.
Borgerplanen gælder for den samlede insats og tager udgangspunkt i dine
ressourcer, færdigheder og i dit livsmønster.
I pleje- og handleplanen indgår også en kort beskrivelse af dit liv. Hvis du
har svært ved at huske, vil vi meget gerne have, at din familie er
behjælpelig med at fortælle os om dine behov, vaner og din livshistorie.
Vi har i folderen vedlagt et skema, du og dine pårørende kan udfylde, hvis
det kan være en hjælp.
Vi forventer at dine pårørende hjælper dig med tøjindkøb, reparation af
tøj, følge dig til læge/sygehus, følge dig på gå/køreture og lignende.
Hvis du ikke kan/vil administrere din økonomi selv, er det ønskeligt, at du
overlader det til en af dine pårørende. Vi anbefaler at du har en forsikring
der dækker brand af indbo, ødelagte briller m. m.

Kontaktperson
Når du flytter ind får du tilkendt kontaktperson nr. 1 og, så vidt det er
muligt, en kontaktperson nr.2. Det er en stor fordel, at alle vigtige aftaler
og information sker via din kontaktperson nr. 1.

Hver medarbejder er kontaktperson for 2 – 4 borgere, og kan derfor
bevare overblikket og det nære samarbejde med dig, dine pårørende
samt andre samarbejdspartnere.
Hvis kontaktperson nummer 1 ikke er på arbejde, vil det fortrinsvis være
kontaktperson nr. 2 der vil være dig behjælpelig.

Adgang til lejligheden
Plejepersonalet har adgang til din bolig via en nøgle-boks eller en Bekeylås. Vi må ikke gå ind i din bolig, hvis du ikke er hjemme. Vi vil gerne
være behjælpelige med blomstervanding, post mv. i forbindelse med ferie
eller indlæggelse, men det skal være efter en individuel aftale med dig.
Det anbefales at nærmeste pårørende har en nøgle til din bolig.
Du kan aftale med personalet, om din dør skal være låst eller ulåst, når
du opholder dig i fælleslokalerne.
Hoveddøren låses automatisk om aftenen. Ved besøg om aftenen
benyttes en ringeklokke.

Tilladelse til at udveksle oplysninger
Vi må ikke, uden din samtykke, udveksle personlige oplysninger med
eksterne samarbejdspartner som f.eks. praktiserende læger og
sygehuset. Derfor beder vi dig give os tilladelse til, at udveksle
oplysninger vedrørende forhold der har betydning for dit velbefindende.

Samarbejdsbog
Til brug ved skriftlige informationer mellem personalet og dine pårørende
kan der anvendes en samarbejdsbog eller kalender hvor de vigtigste
oplysninger skrives ned. Når besked er læst, skrives dato og initialer, eller
der svares.
Det vil være forskelligt, hvor meget der skrives i denne bog. Det vil
afhænge af behov og aftaler mellem dig, dine pårørende og personalet.

Tryghedsalarm
Tryghedsalarmen er et internt system på Thurøhus.
Ringemåtte:
Hvis du får behov for en ringemåtte bliver måtten
tilsluttet dit nødkald.
Oasen:
I afdelingen Oasen er der i boligerne derudover tryghedsalarmer på alle
vinduer og på døren ind til boligerne, ligesom der er alarmer på døre og
vinduer fra fællesrummet i Oasen.

IT
Der er computer med printer i vagtlokalet. Her dokumenterer personalet
deres daglige arbejde, søger efter oplysninger, eller indskriver pleje- og
handleplaner.
Du og dine pårørende har mulighed for at få adgang til din journal i
omsorgssystemet KMD Nexus med din Nem
Id ved at gå på hjemmesiden www.svendborg.dk og søge på
”sundhedsportal”.
Der er lavet netværksforbindelse i fællesrummene, hvor du kan koble dig på
med din bærbare computer.

Bruger pårørenderåd
Så vidt det er muligt, er der valgt et bruger pårørenderåd.
Der findes en mappe med referater fra pårørendemøder på hver af de tre
afdelinger. I mappen ligger også rapporter fra anmeldte og uanmeldte
besøg foretaget af embedslægen og Svendborg Kommunens
repræsentant.

Kvalitetsstandarder
Sektionslederen tildeler hjælp i forhold til Svendborg Kommunes
kvalitetsstandarder.
Du kan få en kopi af kvalitetsstandarderne ved at henvende dig til
sektionslederen. I velkomstmappen ligger der kvalitetsstandard for
sygepleje, personlig pleje og for praktisk hjælp.
Hjælp til rengøring ydes som hovedregel hver 14 dag.

Rehabilitering
Vi arbejder med rehabilitering. Formålet er, at den enkelte borger skal
støttes til et værdigt liv og få større livskvalitet. Personalet vil sammen
med dig, tage udgangspunkt i, hvad du har behov for. Vi vil støtte dig i at
bevare dine færdigheder og hjælpe dig med at have et aktivt liv.

Traditioner og aktiviteter
På Thurøhus lægger vi vægt på at bevare traditioner. Vi fejrer alle
højtider og bruger enhver anledning til at pynte op i huset og invitere til
hyggelige spisninger.
Derudover er der mulighed for at deltage i gymnastik, dans, sang,
madlavning, udflugter m. m.

Servicepakke
Vi tilbyder dig en servicepakke, der dækker de fleste af dine daglige
fornødenheder på nær den varme mad.
Der er ingen forpligtigelse til at tage imod pakken. Servicepakken kan
ikke deles. Aftalen om servicepakken ser således ud:
Forplejning:
Mad og drikkevarer og efter aftale øl, vin og lignende. (Den varme mad
betales særskilt).
Rengøringsartikler:
Artikler til rengøring af i lejligheder og fællesarealer.
Poletter/vaskekort til brug i vaskemaskine og tørretumbler samt
vaskepulver og skyllemiddel, hvor det er aktuelt.
Artikler til personlig pleje:
Sæbe, shampoo, hudlotion, deodorant, tandpasta, kamme, tandbørste,
skumklude og medicinæsker mv. (standardprodukter).
Øvrige udgifter til fælles faciliteter:
Hverdagsaktiviteter, aviser og blade. Servietter, lys, duge og blomster.
Toiletpapir, køkkenruller, affaldsposer, fryseposer, el-pærer m.v. Diverse
anskaffelser og vedligeholdelser i forhold til fælles arealerne f.eks.
service, køleskab, fjernsyn m.m.
Beløbet dækker ikke:
Varm mad, frisør, fodterapeut, tobak, tøj, kosmetik, slik, private blade,
samt indboforsikring og TV-licens i egen bolig.
Refusion:
Ved indlæggelse gives der refusion fra første hele fraværsdag med xx kr.
pr. dag.
Ved fraflytning gives der refusion med det fulde beløb fra første hele dag.
Beløbet administreres af sektionens medarbejder.

Vasketøj
Alt dit tøj bedes mærket med farvet garn der er valgt for dit
lejlighedsnummer. Vi vasker kun tøj i vaskemaskine og tørrer det meste
af tøjet i tørretumbler. Vi håber på forståelse herfor, og at du ved tøjkøb
vil vælge
beklædning der kan tåle dette. Undgå derfor uldtøj der ikke kan vaskes i
vaskemaskine. Vi stryger ikke.

Værdiboks/økonomi/post
I klædeskabet er der en aflåst værdiskuffe. Den kan du anvende til f.eks.
bankbøger, pung m. m. Hvis du ikke selv kan /vil administrerer din
økonomi, er det ønskeligt, at du overlader det til en af dine pårørende.
Vi anbefaler at du betaler så meget som muligt over PBS. Vi vil gerne,
efter aftale, være behjælpelige med at videresende, åbne og/eller læse
din post for dig.

Indkøb
Varer til fælles brug i forhold til servicepakken, bestilles af personalet og
leveres to gange om ugen.
Du har, samtidig med, mulighed for at bestille varer til levering 1 gang i
ugen.

Personale
Der er personale i huset hele døgnet.
Dagvagter mellem: 07.00 – 15.00
Aftenvagter mellem: 15.00 – 23.00
Nattevagter mellem: 23.00 – 07.00
Personalet er tilknyttet en afdeling, men hjælper på tværs af vagter og
afdelinger. Information mellem vagter gives fortrinsvis via plejesystemet
Nexus.

Værdier på Thurøhus
Helhed i opgaveløsningen
• Vi samarbejder med stor faglighed og ser mulighederne frem for
begrænsning.
• Vi arbejder ud fra fælles mål.
• Vi blander os.
• Vi er troværdige.
Borgerne i centrum
• Vi lytter til den enkelte borgers ønsker og behov.
• Vi sætter ligeværdig kommunikation højt.
• Vi har en god atmosfære og vil gerne, at alle føler sig velkomne på
Thurøhus.
Læring og udvikling
• ”Vi gør ikke som vi plejer”.
• Vi er opsøgende og åbne – bruger hinandens ressourcer.
• Vi vil vores arbejde.
Trivsel
• Vi er glade og positive.
• Vi drager omsorg for hinanden.
• Vi har medindflydelse.
• ”Vi er, indånder – ikke udånder”.

Aktivitetscentret
Aktivitetscentret er fortrinsvis for borgere fra lokalområdet eller fra
ældreboligerne, hvor der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter
og arrangementer efter aftale med personalet.
Bor du i plejeboligerne, skal du selv kunne gå eller køre ned i
aktivitetscentret. Her er der mulighed for at deltage i fælles aktiviteter.
Beboere og brugere ejer en bus ”Humørbussen”, som kan bruges til
udflugter, byture og ferieture. Turene tilrettelægges sammen med
personalet. Ved kørsel betales efter bussens gældende vedtægter.
I aktivitetscentret udgives der 10 gange årligt et brugerblad, ”Spejlet”.
Der er nedsat en redaktionsgruppe, bestående af bruger og personale,
som indsamler materiale og skriver bladet.
For et lille beløb kan alle der ønsker det, abonnere på bladet.
Aktivitetscentret har et tæt samarbejde med Thurøhus`s Venner, som er
en støtteforening for borgere og brugere af Thurøhus og aktivitetscentret.
”Vennerne” arrangerer og hjælper til med forskellige arrangementer i
huset.
Alle der har lyst og overskud til at give en hjælpende hånd, kan blive
medlem af støtteforeningen.

Træningscenter
Der er mulighed for at få forebyggende- og vedligeholdelsestræning
individuelt, eller i grupper efter vurdering og under vejledning af en
terapeut tilknyttet området.

Cafeen
Cafeen i aktivitetscentret har åbent mandag - torsdag fra kl. 10.00-15.00.
Fredag fra kl. 10.00- 13.00.
Der er mulighed for at købe kaffe, te og kage.

Relevante telefonnumre Thurøhus:

Sektionsleder Kirstine Nielsen
(Træffes bedst mellem kl. 8.00-9.00)

6223 4238

Aktivitetscentret Thurøhus

6223 4240

Cafe

6223 4233

Dagsygeplejerske

6223 4237

Solsikken

6223 4236

Valmuen

6223 4235

Oasen

6223 4234

