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Postadresse: 

Plejecenter Vest 

Stenstrup Plejecenter 

Hostrupvej 1 

5771 Stenstrup 

 

 

Telefon         6223 4180 / 6223 4176 

Døgntelefon mobil     3017 4646     

     

Sektionsleder 

Rita Stuhr er leder for Stenstrup Plejecenter. 

Træffes på telefon 6223 4176 hverdage mellem kl. 8 og 9 

 

Afdelingerne 

Hostruphave    6223 4181 

Hostrupgård   6223 4178 

Hostruplund   6223 4182 

Hostrupminde  demensafsnit     6223 4188 

Hostruphuse    gæsteboliger    6223 4189 

 

Sygeplejersker     6223 4186  

(hverdage mellem kl. 7 og 8) 

   

Dagcenter   5155 3368 

 

Køkken    6223 4187 

 

 

Offentlig transport: 

DSB´s tog Svendborg/Odense har holdeplads ca. 800 meter fra  

plejecentret. 
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Velkommen 

 

Denne pjece er ment som en information og hjælp til dig, der  

ønsker at flytte ind i en bolig på Stenstrup Plejecenter. 

 

Pjecen indholder oplysninger om plejecentrets indretning, 

samt en del praktiske oplysninger til både dig og din familie. 

 

Stenstrup Plejecenter er en del af Plejecenter Vest, Svendborg 

Kommune. 

 

Plejecenteret ligger i rolige omgivelser med naturskønne  

udenomsarealer. 

 

Stenstrup Plejecenter blev udvidet og renoveret i 2009, og  

fremstår nu med store og lyse lokaler - alt i et plan. 

 

Plejecenteret består af 30 plejeboliger, 8 demens boliger,  

8 gæsteboliger og 12 ældreboliger. Alle boliger er i stueplan  

og er handicapvenlige. Der er egen terrasse til alle boligerne. 

 

Derudover er der dagcenter og træningslokaler samt mulighed  

for frisør og fodpleje. 

 

Målet er, at du vil trives og få en positiv tilværelse, og vil gøre 

brug af de tilbud, plejecentret har. 

 

 

 

Personalet på Stenstrup Plejecenter 

ønsker dig hermed hjertelig 

velkommen! 



 4 

Værdier 

 

Vi arbejder ud fra Svendborg Kommune’s fire fælles værdier: 

 

Helhed i opgaveløsningen. 

Vi samarbejder på tværs med interne og eksterne  

samarbejdspartner. 

Vi er åbne over for nye tiltag. 

Vi har klare aftaler og målsætninger for det enkelte  

plejeforløb. 

 

Borgeren i centrum. 

 Vi arbejder for tryghed og trivsel. 

Vi har et levende hus og prioriterer mulighed for 

et aktivt liv. 

Vi vælger frihed til selvbestemmelse. 

 

Læring og udvikling. 

Vi er idérige og kreative. 

Vi arbejder opsøgende og er åbne for nye tiltag. 

Vi er engageret i vores arbejde og forstår 

at bruge hinanden. 

 

Trivsel. 

 Vi udviser interesse og gensidig forståelse for  

hinanden. 

 Vi er hver især ansvarlige for et godt arbejdsmiljø. 

Vi vægter humor. 
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Hvordan får jeg en bolig på Stenstrup Plejecenter? 

 

Svendborg kommunes boligvisitatorer visiterer til boligerne  

efter en behovsbestemt venteliste. 

 

Boligerne lejes af Svendborg Kommune. 

 

Du kan søge varmehjælp, boligstøtte samt lån til indskud via 

Svendborg Kommune (omstilling telefon 6223 3000). 

 

 

Indretning 

 

Pleje- og demensboliger: 

 

Pleje- og demensboligerne indeholder køkkenniche stue  

soveværelse og badeværelse. I køkkenet er køleskab med 

frostboks samt 2 kogeplader, der kan tilsluttes efter ønske. 

Køkkenbordet kan indstilles i højden. I stuen er der telefon og 

antennestik. Der findes fælles antenne via Stenstrup Antenne-

forening, hvor det er muligt at tilvælge tv-pakker (telefon 6226 

2325). 

 

Særlige krav til boligen: 

 

Boligerne skal indrettes, så de svarer til dit behov for hjælp.  

Der skal være plads til, at personalet kan udføre den hjælp, 

du har behov for.  

 

Gæsteboliger: 

 

Gæsteboligerne indeholder badeværelse, et sove- /opholdsrum 

med lille køkken niche. Der er fjernsyn i alle gæsteboligerne 
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Ældreboliger: 

 

Ældreboligerne indeholder gang med adgang til badeværelse. 

Køkken med spiseplads, Køle-/fryseskab, kogeplader og ovn. 

Der er en stue med adgang til terrasse. Der er tv- og telefon-

stik. Soveværelse med skab og adgang til badeværelset. 

Der er et haveskur, der hører til lejligheden. 

 

 

Samarbejde 

 

Når du har besluttet dig for at flytte ind på Stenstrup Pleje-

center, tilbyder vi en samtale, hvor vi kan få talt om alle de 

praktiske ting ved indflytning. Ved denne samtale vil en med-

arbejder fra afsnittet og en sygeplejerske deltage. 

  

Efter indflytning vil vi desuden tilbyde en samtale, hvor vi kan 

få talt om forventninger til hinanden og hvilken kontakt, der 

passer jer bedst. Til denne samtale vil din kontaktperson,  

en sygeplejerske og sektionslederen deltage. Vi opfordrer  

familien til at deltage, da vi lægger stor vægt på et godt og 

nært samarbejde. 

 

 

Kontaktperson 

 

Når du flytter ind får du en kontaktperson. Det er en fordel, 

hvis alle vigtige aftaler og informationer går via kontakt-

personen. 
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Huskeliste ved indflytning 

                                                                               

 Bestille flytning af møbler, avis, telefon m.v. 

 

 Melde flytning til folkeregisteret, posthus  

(flyttemappe fås på Posthuset) 

 

 Personlige hjælpemidler skal medbringes 

 

 Personligt tøj 

 

 Bøjler 

 

 To sæt vaskbare dyner og hovedpuder 

  

 Personlige toiletartikler, negleklipper, barbermaskine 

osv. 

 

 Evt. kaffemaskine, service, bestik og glas 

 

 Medicin 

 

 Tage stilling til serviceydelser 

  

 

SERVICEYDELSER 

 

Beboerne betaler et fast beløb pr. måned, som dækker al  

forplejning (bortset fra varm mad, som opkræves direkte fra  

køkkenet) alle rengøringsartikler, artikler til personlig pleje og  

øvrige udgifter til fælles faciliteter (fremgår på ”aftale om  

serviceydelser”). 

  

Pris uden linned kr. 1.150 kr. pr. måned 

Pris med linned kr. 1.250 kr. pr. måned 
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Vasketøj  

 

Vi vasker tøj for hver enkelt beboer. 

 

Som hovedregel vasker vi kun tøj i vaskemaskine og tørrer det 

i tørretumbler, hvorfor vi håber, du vil tage hensyn til dette 

ved køb af tøj. Uld, silke og andre sarte stoffer vaskes kun på 

beboerens eget ansvar.  

 

Vi stryger som hovedregel ikke. 

      

Tøjet kan med fordel mærkes med enten navn eller lejligheds-

nummer. Vaskefaste tusser kan købes i boghandlen. 
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Praktiske oplysninger 

 

Avis:  

Stenstrup Plejecenter abonnerer ikke på aviser, men flere  

beboere holder deres egen avis. 

 

Forsikringer:  

Du skal selv betale forsikring af dine personlige ejendele 

(indboforsikring). 

 

Transport:  

For bevægelseshæmmede er der mulighed for at søge om  

ordning mod betaling. 

 

Læge:    

Du kan beholde din egen læge. 

 

Medicin:   

Du skal selv medbringe din medicin. 

    

Omsorgstandpleje:  

Ansøgning fås hos personalet. 

 

Fodpleje:   

Kan komme efter behov (egenbetaling). Personalet klipper  

ikke negle på fødderne. 

 

Frisør:   

Kan bestilles (egenbetaling). Personalet kan hjælpe med at  

bestille tid. 

 

Bus:  

Plejecentret har en minibus, som er indrettet med lift og med 

plads til beboere, der sidder i kørestol. Derved kan der  

arrangeres små udflugter. 
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Familien 

 

Når du flytter ind på Stenstrup Plejecenter, håber vi meget, at  

du stadig kan bevare din gode kontakt med familien. 

 

Dine venner og familie må komme og gå her, som de har lyst 

til, og de må naturligvis gerne give dig en hjælpende hånd med  

f.eks. rengøring på stuen og lignende. 

 

Din familie er også meget velkomne i spisestuen samt til at  

deltage i husets aktiviteter. 

 

Ønsker du eller din familie en snak med personalet, er I altid  

velkomne. 
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Måltider 

                                                 

Morgenmad:  

Der er mulighed for at vælge mellem øllebrød, havregrød,  

cornflakes, havregryn, yoghurt, rugbrød, franskbrød, æg,  

kaffe/the/saftevand/juice efter ønske. 

 

Frokost:   

Der serveres kold mad til frokost. 

 

Aftensmad:  

Der serveres varm mad fra Det Gode Madhus. Maden bestilles 

én gang ugentligt sammen med beboerne. Der serveres en  

hovedret og en biret alt efter ønske. 

 

Derudover serveres der kaffe/the og mellemmåltider efter  

ønske. 

 

Diæt:   

Har du behov for diæt, bestilles en kost til dig, som overholder 

diætprincipper. 
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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 tage  

alene af sted. I så fald sikrer chaufføren ved Falck, Taxa eller 

Fynbus, at du kommer frem til det aftalte fremmødested.  
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Fællesarealer 

 

Fællesarealer er en del af plejeboligerne, og kan benyttes Her-

efter. Det gælder også for dine pårørende. Der skal selvfølge-

lig tages hensyn til, at der bor andre mennesker med forskel-

lige interesser.  

 

Der må ikke ryges i fællesrum. Kun udendørs og i egen bolig!  

 

Festlokale kan, efter aftale med personalet, udlånes til bebo-

ernes private arrangementer. Der skal dog altid tages hensyn 

til de øvrige beboere. Der kan lånes service. Pårørende skal 

selv sørge for hele arrangementet samt oprydning og opvask. 

Mad og drikkevare til private arrangementer skal bestilles 

udefra. 
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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 julefro-

koster.  

 

Derudover laver vi som regel fællesarrangementer i forbind-

else med Sct. Hans aften + andre grill-fester i vores gårdhave. 

Vi holder høstfest med fællesspisning, vi har normalt Lucia-

optog, og vi synger julen ind og serverer f.eks. gløgg og æble-

skiver.  

 

Juleaften er der hygge i fællesstuen om formiddagen.  

Om aftenen er der juletræ og sang og der serveres andesteg,  

rødkål og ris a la mande. 
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Dagcenter 

 

Vi har åbent dagcenter, dvs. at du er velkommen til at benytte 

dagcentret og deltage i aktiviteterne, når du har valgt dette 

som en del af arrangementspakken. 

 

Dagcentrets aktiviteter: 

Samværet med andre er en vigtig del af hverdagen i dag-

centret. Hvis du derudover har lyst til at være aktiv på en eller 

anden måde, kan vi tilbyde: 

 

 forskellige former for håndarbejde 

 kortspil og andre spil 

 gymnastik, vedligeholdelsestræning 

 træning i almindelige daglige færdigheder 

 fællessang 

 bankospil 

 avislæsning og højtlæsning af uge- og månedsblade 

 filmforevisning 

 udflugter og underholdning 

 eller du kan foreslå en ny aktivitet 

 

I dagcentret findes det mest nødvendige værktøj, som du  

gerne må benytte. Ønsker du at producere en bestemt ting  

eller få andre til det, skal du blot betale materialernes pris. 

Der kan dog kun produceres ting til salg i et begrænset om-

fang.  
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Husavisen 

 

Plejecentret udgiver hver anden måned "Husavisen", som kan  

købes i dagcenteret. Overskuddet går til turer ud i det blå. 

Her kan du holde dig orienteret om aktiviteter og nyheder på 

plejecentret. 

 

 

Nye veje til aktivt liv 

 

I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældre-

området 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 ud-

gangspunkt 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 så-

kaldte ”hjemmetrænere”.  På sigt får alt personalet uddan-

nelse inden for rehabilitering.  Derudover er der ansat projekt-

terapeuter, som støtter og vejleder de enkelte borgere samt 

personalet.  

 

Er der spørgsmål eller ideer til projektet – så spørg personalet  

eller sektionsleder.  

 


