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Velkommen til  
Plejecenter Trollehøj 
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Trollehøj 
 

Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg 
Kommune. 

Trollehøj ligger op til Trolleskoven ned til et grønt område, tæt 
ved en sø. 

Trollehøj, der åbnede den 1. marts 2001 består af 3 separate 
huse med hver 12 handicapvenlige boliger.   
  
Hver bolig indeholder en stue med soveafdeling, et lille the-
køkken og stort badeværelset.  
Alle boliger har havedør ud til en lille terrasse. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indretningen af din bolig skal svare til din mobilitet og dit behov 
for hjælp. Der skal være plads til, at personalet kan hjælpe dig 
med forflytninger og personlig hygiejne, hvis du har brug for det.  

Vi anbefaler ikke løse tæpper, da de kan give anledning til  fald. 
Hvis du bruger kørestol og /eller stålift, er det ikke 
hensigtsmæssigt med tæpper på “gang-arealerne”. 
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Lejligheden indeholder 3 store flytbare skabe og en plejeseng. 
Derudover er lejligheden umøbleret. Ophængning af gardiner, 
lamper, malerier m.m. er ligeledes et “familiært” anliggende. 

Hvert hus har egen fælles opholdsstue med åbent køkken, samt 
et fælles vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler.  

 
 

Boligforening 
Lejlighederne udlejes af ”Svendborg Andels-boligforening – SAB”. 
Du kan søge boligstøtte, varmehjælp samt indskudslån via 
Svendborg Kommune. Det betyder, at det er din privat lejede 
bolig med de rettigheder og forpligtigelser, der følger heraf. Når 
indskud og 1. måneds husleje er betalt, og lejekontrakten er 
under-skrevet, kan der hentes 3 nøgler på SAB´s kontor i 
åbningstiden. 

Nøglerne bruges både til hoveddøren og til plejeboligen. 
Hoveddøren er låst i aften- og nattetimerne. Boligen skal synes af 
SAB´s inspektør ved indflytning samt ved opsigelse.  

  
 

 

Fællesstuens funktion 
Fællesstuen har flere forskellige funktioner. Den fungerer som 
spise/dagligstue, fjernsyn/video stue og benyttes til fælles 
aktiviteter såsom gymnastik, bankospil m.m. 

  
 
 

Traditioner 
På Trollehøj lægger vi vægt på at holde traditioner i hævd. Vi gør 
meget ud af at pynte op til fastelavn, påske og jul.  Vi fejrer årets 
højtider med bl.a. påske- og julefrokoster, sådan som de fleste 
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har kendt til det hele deres liv. Påskefrokosten placeres altid på 
skærtorsdag i alle tre huse, hvor også pårørende er inviteret med.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                 

 
 
 
 
I december er der adventshygge den 1. søndag i advent, hvor 
børn, børnebørn, oldebørn m.m. inviteres til æbleskiver, gløgg, 
saft og godter. 

  
Der afholdes påske- og julegudstjenester i Fredens Kirke for alle 
beboerne på Trollehøj.  
Der er ligeledes tilbud om deltagelse i gudstjenester hver måned 
på skift i husene. 
 
Derudover har vi mange andre forskellige aktiviteter året 
igennem. 

I kælderen i HUS 4 – er der indrettet et rum, som vi har opkaldt 
”Pusterummet”, hvor der hver onsdag formiddag serveres 
brunch. Der foregår forskellige aktiviteter; som oplæsning, sang 
og musik, quiz, film m.m.  
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Der afholdes sommerfest i juni/juli måned, hvor der altid er 
musik og de sidste mange år har der også været pølsevogn og 
indlagt mavedans. 

 
 

 
Husets fødselsdag - den 1. marts - fejres med hjemmelavet mad 
og musik.  
 
Vi vil gerne opfordre og invitere dine pårørende til efter evne og 
formåen at hjælpe med og være aktive både ved vores 
arrangementer og i hverdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fælles tur til Christiansminde Strand med madpakker 
for hele Trollehøj 
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Som pårørende er I velkomne til at deltage aktivt i livet på 
Trollehøj. I er også velkomne til selv at tage initiativ til aktiviteter 
og I må også gerne inddrage medbeboere. 

  
I kan for eksempel være med til at spille kort, bage en kage i 
vores køkken, gå ture, køre tur på vores duo-cykel, deltage i en af 
vores ture ud af huset, tage kaffe med ned til søen m.m.   
  
Vi arbejder hele tiden på, at Trollehøj er et levende og aktivt sted, 
hvor man samarbejder om, at beboerne får en god og indholdsrig 
hverdag.  
 
Der er altid kaffe på kanden, og man er velkommen til at tage en 
kop eller selv sætte kaffe over.  

 
 

Sommerferie 
Hvis der er stemning og ressourcer til det, bestræber vi os på at 
tilbyde beboerne at komme på sommerferie. Vi har været 
tidligere været i sommerhus ved Blåvand og på Langeland.  

Der er egenbetaling for disse ferier. 
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Indflytning 
Når du flytter ind, vil vi meget gerne være forberedt på, at du 
kommer. Derfor er det vigtigt, datoen er aftalt på forhånd, og 
helst på en hverdag om formiddagen, såfremt det er muligt, hvor 
der er flest personaler til stede. 

  
Da din bolig er privat lejet, er der naturligvis ingen begrænsninger 
i forhold til besøg. 

  
Når du har besluttet dig for at flytte ind, tilbyder vi en samtale 
forud for indflytningen. Ved denne samtale kan vi få drøftet alle 
de praktiske ting i forbindelse med indflytningen.  

Ved samtalen deltager som hovedregel en sygeplejerske, en 
medarbejder og sektionslederen. 

Det er vigtigt for os, at vi får afstemt forventninger til hinanden 
og til livet på plejehjem. 

  
Vi ønsker at få et godt samarbejde med dig og din familie, og det 
opnår vi bedst ved en god og ærlig dialog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har tradition for, at indvie lejligheden med maner og i bedste 
royale stil, hvis du lyst til at medvirke ved det.  
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Tv og netværk 
I lejligheder er der kabel TV (YouSee) med mulighed for at bestille 
forskellige “tv-pakker”. 

Der er trådløst netværk i alle fællesstuer, men i lejlighederne skal 
man selv sørge for netværk. 

  
I fællestuerne er der en Ipad, som man frit må benytte som 
beboer, pårørende og besøgende. 

  
 

”Her er mit liv” 
”Her er mit liv” er et skema, som vi vil bede dig og evt. dine 
pårørende om at udfylde. 

Det er en lille livshistorie, der gerne skulle give personalet viden 
om dit liv, vaner samt ønsker og behov, og som gerne skal 
medvirke til optimal omsorg og pleje. 

  
  

Rehabiliterende tankegang 
Vi arbejder efter at støtte dig til at få et værdigt liv og god 
livskvalitet. Ud fra dine ønsker og behov vil personalet tage 
udgangspunkt i de ting, som du kan, og personalet vil gerne 
støtte dig til at bevare færdigheder, der gør, at du kan deltage 
aktivt i hverdagen på Trollehøj. Personalet arbejder 
rehabiliterende og enkelte er uddannet hjemmetræner. 

  
Der samarbejdes også med kommunens akutsygeplejersker, 
fysioterapeuter og ergoterapeuter om at støtte og vejlede de 
enkelte beboere og personalet. 
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Bruger – pårørenderådsmøder 
To gange om årligt inviteres alle beboere og pårørende i hvert 
hus til et Bruger- og pårørenderådsmøde. Ved møderne 
behandles emner, der er aktuelle og relevante for din hverdag. 
Der er pt. ikke noget Bruger- pårørende råd på Trollehøj.  
 

  
 

Omsorgstandpleje 
Omsorgstandpleje tilbydes til borgere med svært, varigt fysisk og 
psykisk handicap, hvor undersøgelse af tænder/protese samt 
nødvendige tand- og protesebehandlinger fortrinsvis skal foregår 
i borgerens eget hjem. Der er en fast månedlig egenbetaling 
uafhængig af indtægt og behandlingens art. 

I tilfælde hvor behandling på klinik er nødvendig, skal borgeren 
selv sørge for transport. Det er sektionslederen, som visiterer til 
omsorgstandpleje. Der er en mindre egenbetaling.  
 
 

Ledsagelse til lægebesøg, sygehusbesøg m.m. 
Hvis du har behov for ledsagelse til sygehus, lægebesøg eller 
anden aktivitet ud af huset, skal det ske i samarbejde med dine 
pårørende. Som hovedregel ledersager personalet ikke ved 
sygehusbesøg og lignende. 
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Personale 
Plejepersonalet består af social- og sundhedshjælpere, 
sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter samt et antal 
afløsere. Der er personalemæssig døgnbemanding.  

Om aftenen er der 5 medarbejdere til de 3 huse og om natten 2 
medarbejdere. 

Der er tilknyttet sygeplejersker, som dækker alle hverdage til kl. 
15. Efter kl. 15 og i weekender kan en udekørende sygeplejerske 
tilkaldes ved behov. 
 
 

Vasketøj 
Vi vasker dit tøj separat, men vil gerne have tøjet mærket med 
navn eller lejlighedsnummer – meget gerne inden indflytning. 

Vi kan anbefale at bruge tekstiltusch. 

Vi vasker, som hovedregel, kun tøj i vaskemaskine og tørrer det i 
tørretumbler, hvorfor vi håber, du vil tage hensyn til dette ved 
køb af tøj. 

 
Da vi er mange medarbejdere om tøjvasken, kan der desværre 
forekomme fejlvask. Hvis fejlen er vores, erstatter vi tøjet.  

Det kan ligeledes forekomme, at tøjet ved en beklagelig fejl bliver 
lagt hos den forkerte beboer. 

  
 

Fødselsdag 
Vi tilbyder at lave lagkage, når en beboer har fødselsdag. Hvis der 
kommer mange gæster opfodrer vi til at man evt. låner 
Pusterummet, hvor der er plads til flere gæster. Oprydning og 
rengøring m.m. står man selv for. 
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Digital post 
Siden 1. november 2014 har alle modtaget deres post fra det 
offentlige digitalt. Det betyder, at du ikke længere får breve fra 
stat, regioner og kommuner i din almindelige postkasse, men i 
stedet får din post elektronisk. Hvis du ønsker at blive fritaget for 
digital post kan sektionslederen ansøge om dette. 

 

Kørselsordning (SBH) 
Borgere, der er svært bevægelseshæmmede, som benytter 
rollator og/eller kørestol og som ikke er i stand til at benytte 
offentlige transportmiddel, kan tilbydes at køre kollektivt med 
SBH-kørsel.  

  
Kørslen dækker al fritidskørsel, f.eks. kørsel til indkøb, frisør, 
kulturelle aktiviteter, familie- og vennebesøg osv. 

Kørslen dækker ikke kørsel til sygehus, læge og speciallæge. 
 

Pris pr. tur er 30 kr. Evt. ledsager skal visiteres og  betaler samme 
pris som brugeren. 

Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år.  

 
 Ansøgningsskema kan rekvireres på Svendborg Kommune’s 
hjemmeside. 
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Servicepakke 
Vi tilbyder en servicepakke, der dækker de fleste af dine daglige 
fornødenheder på nær den varme mad. 
 
Aftalen om servicepakken ser således ud: 
Forplejning:  Mad og drikkevarer og  
                                               efter aftale øl, vin og lignende. 
 
Rengøringsartikler:            Artikler til rengøring af lejligheder og                           
                                               fællesarealer.  
 
Artikler til  
personlig hygiejne:  Sæbe, shampoo, hud lotion, badeolie,            
                                               deodorant, tandpasta, kamme, tand-  
                                               børster m.v. (standardprodukter) 
 
 
Øvrige udgifter til fælles faciliteter (fællesrum): 

Hverdagsaktiviteter, aviser og blade.                     
                                               Servietter, lys, duge og blomster. 
                                               Toiletpapir, køkkenruller,          
                                               affaldsposer, fryseposer, el-pærer    
                                               m.v.  
                                               Diverse anskaffelser og ved-              
                                               ligeholdelser 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,   
                                               medicin samt indboforsikring m.v. 
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For beboere, der udelukkende indtager sondeernæring gives der 
refusion for den andel af servicepakken der vedrørende 
forplejning.  
 
 

Nødkald 
Der er nødkald i alle lejligheder, som fungerer udenom den 
almindelige telefon. Der vil blive lavet en vurdering ved 
indflytning, om det er relevant med et nødkald. Nødkald skal kun 
benyttes ved akut brug for hjælp, og det er vigtigt at pointere, at 
det ikke er et servicekald.  
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Relevante telefonnumre 
 

Sektion Trollehøj 
Sektionsleder Pia Silo Jensen                                                    62 23 42 60 
Pia.silo.jensen@svendborg.dk 
 
Administrativ med. Kirsten Hansen   62 23 42 63 

 
Sygeplejerske 
Mette Lisby                                                                     62 23 42 59 
 
Hus 1, Kvistvænget 1                      62 23 42 61 
Hus 2, Kvistvænget 2                      62 23 42 62 
Hus 4, Kvistvænget 4                      62 23 42 64 
 
Områdekontor; Plejecenter Øst                     62 23 43 00 
 

Hjælpemiddelkontoret                                      62 23 40 00 
     

Det Gode Madhus                                     62 23 43 30 

 

Svendborg Kommune                                      62 23 30 00 
 

Svendborg Andels- Boligforeningen (SAB)                   62 21 19 76 
Bregnegårdshaven 7, 5700 Svendborg 
 

Kontortid: 
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 13.00 
Torsdag tillige kl. 16.00 - 17.30 
Fredag   kl. 10.00 - 12.00 
 
Inspektør Karsten Brandt-Davidsen                     62 21 19 76 
 
Varmemester Verner Hansen                     62 21 19 76 
Træffetid alle hverdage ml. kl. 9.00-9.30           tryk 3                        
                                                                                                            efterfulgt af 2                                     


