
Velkommen til 
Tåsinge Plejecenter





Det er vores ønske at nye beboere og  pårørende 
får en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter.

Kære beboer og pårørende
Dette er en velkomstpjece til nye beboere, hvor 
der er ridset nogle praktiske og økonomiske 
forhold op, som har indflydelse på indflytningen her.
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Hvem er vi?
Tåsinge plejecenter er et plejecenter, som består af 39 
kommunale plejeboliger.

Centret er opdelt i 4 fløje:

Anemonefløjen
Bellisfløjen
Crokus/Erantis-fløjen
Drivhusfløjen

Dag- aften- og nattevagterne er fast tilknyttet fløjene.
Der er ansat 42 personaler til at passe beboerne på Tåsinge 
Plejecenter.

Dagcentret og træningscentret der ligger i forbindelse med 
Plejecentret servicerer både beboerne her og andre ældre på 
Tåsinge.

Lejligheden:
Ved indflytning i lejligheden, skal alt medbringes. Dyner, 
sengetøj, håndklæder, beklædning, møbler, belysning, service 
osv. Gardiner kan evt. overtages/købes fra tidligere beboer, 
det er et anliggende imellem tidligere lejers pårørende og 
indflytter. I lejligheden forefindes en seng og et toiletbord 
som standard hjælpemidler.

Hjælpemidler:
Medbringes fra eget hjem, dog ikke hængelift

Nødkald:
Beboerens mulighed for at kalde plejepersonalet hele døgnet 
kræver oprettelse af telefonforbindelse.

Pris for flytning: kr. 450,-
Betaling for alm. abonnement, samtaler og kald.

Pårørende bestiller telefonflytning, når indflytnings-
tidspunktet  kendes. Har du ikke et telefonabonnement 
i forvejen, betaler Svendborg Kommune for oprettelsen 
af telefon. Det påhviler den enkelte at betale de løbende 
udgifter i forbindelse med abonnement + kald + samtaler.
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Madservice:  
Ønskes madservice, bestilles dette fra Det gode madhus.
Maden betales over hver beboers pension.
Maden er vakuumpakket, og bestilles af personalet, i samråd
med beboerne fra hver beboerfløj, udfra et menukatalog.
Det er beboernes madønsker, der bestemmer hvilke menuer,
der bestilles.
Der dækkes op og serveres mad fælles for hver fløj.
Ønsker en beboer at spise i sin egen lejlighed, opstilles en
mikrobølgeovn i lejligheden, og maden bestilles og opvarmes
særskilt.

Servicepakke:  
Er et tilbud til den enkelte beboer, og koster 
mellem 1200-1400 kr. om måneden, forud, og dækker 
følgende:
- Kolonial- og madvarer, som bruges til forberedelse af   
  morgenmad, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe,  
  mm.
- Rengøringsmidler.
- Toiletpapir/køkkenruller.
- Hudplejemidler, shampoo, sæbe, fugtighedscreme, 
  tandpasta, mm.
- Udsmykning bl.a. årstidens pynt, blomster, lys mm. 
  i fællesrum.
- Fornyelse af service osv. til køkkenet.
- Udvendig vinduespudsning 4 årligt
- Små udflugter og fester for beboerne.
- Indkøb af aviser, blade, musik og film.
- Vask af beboernes tøj + diverse.
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Servicepakken er et tilbud, og skal bekræftes 
ved underskrift
Serviceydelsen trækkes over pensionen.

Forsikring:
Indbo er ikke dækket af udlejers lovpligtige brandforsikring 
(ejendomsforsikring). Så hvis indbo ønskes forsikret, er det 
indflytter, der skal tegne en forsikring.

Frisør:
Det står den enkelte frit at beholde egen frisør, er dette ikke 
muligt, kan personalet være behjælpelige med at bestille en 
mobil frisør.

Fodterapeut:
Det står den enkelte frit at beholde sin egen fodterapeut, er 
dette ikke muligt, kan personalet være behjælpelig med at 
bestille mobil fodterapeut.
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Adresser og kontaktpersoner 
pårørende/personale:
Beboeren får ved indflytning på Tåsinge Plejecenter
en kontaktperson. Kontaktpersonen er den blandt
plejepersonalet, der vil være mest omkring beboeren i
dagtimerne. Herfra vil vi gerne have navne, adresser, tlf.
nr. og en mailadresse på de pårørende, og samtidig en 
prioriteringsliste over,
hvem der i forbindelse med en invitation eller anden skriftlig
information herfra skal kontaktes.

Bruger/pårørende råd:
Vi har på alle fløjene et valgt bruger-pårørende råd. Rådet 
fungerer som talerør for beboerne og de pårørende og har til 
formål at varetage de nære interesser på den enkelte fløj.
Der er nyvalg til Bruger-/pårørende rådene hvert år i marts.

På de enkelte fløje står en mappe med referater fra de 
afholdte møder i rådet og rapporter fra de Tilsynsbesøg, der 
har været. Rådet har indflydelse på Servicepakkens indhold. 
Ved indlæggelse gives refusion fra første hele fraværsdag 
med kr. 25,- pr. dag.

Livshistorie
Vi bærer alle vores livshistorie med os. 
Ved indflytning på et plejecenter, kan en af årsagerne til 
visitering være, at hukommelsen er begyndt at svigte. Det 
vil være en støtte for både den nye indflytter og personalet, 
hvis pårørende vil medvirke til, at der bliver skrevet en 
livshistorie. Livshistorien vil blive indskrevet i journalen.
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Borgerplan
For hver beboer skal der udarbejdes en borgeraftale.
Borgeraftalen skal tage udgangspunkt i borgerens ressourcer,
ønsker og behov i forhold til kommunens samlede pleje- og
omsorgsindsats.
Borgeraftalen udarbejdes af primære sygeplejersker og
kontaktperson i samarbejde med borgeren, de pårørende
samt aften- og nattevagter.
Borgeraftalen indskrives i vores elektroniske journal. Vi vil
meget gerne høre fra beboer og pårørende hvilke behov og
særlige hensyn der er vigtig at tage op til den enkelte beboer.



Særlige hensyn
Er der specielle hensyn og ønsker, som  vi skal være 
opmærksomme på, mht. at give den mest optimale pleje og 
omsorg til vores nye beboer?
Dette er vigtigt at få talt om ved indflytningssamtalen. 

Aftale om indflytningsdato og tidspunkt:
For at gøre indflytningen så  behagelig  og rolig for den 
nye beboer som mulig, vil vi herfra anbefale at beboeren 
ankommer til sin lejlighed  på en hverdag i dagtimerne.

Vi har forståelse for, at pårørende kan have vanskeligt ved at 
finde en hverdag til at flytte i, men så er det ekstra vigtigt, at 
aftale om indflytning og forventninger på indflytningsdagen er 
så klare som muligt.

Med ønske om en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter.

Venlig hilsen
Sektionsleder
Jane Schleimann
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Huskeliste

Den gode indflytning

For at sikre en god indflytning her på Tåsinge Plejecenter, er 
det vigtigt at følgende punkter er gennemgået og overvejet:

Hjemmebesøg med pårørende, plejepersonale og 
sygeplejerske eller sektionsleder.

Eller

Den nye beboer og evt. pårørende besøger Plejecentret, 
snakker med personalet og vi gennemgår i fællesskab aftaler 
i forbindelse med indflytningen.
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Huskeliste:
Serviceafgørelse: 
Vi gennemgår hvilke plejebehov beboeren har.

Telefonflytning/oprettelse:
Har beboeren behov for nødkald?
Hvem sørger for telefonflytningen?

Husk der er ca. 14 dages ekspeditionstid.

Madordningen:  
Er der særlige madønsker og hensyn?
Hvilken dato skal maden bestilles fra?

Serviceydelsen: 
Ønsker beboeren at deltage i servicepakken?
Økonomien i det: mellem 1200-1400 kr. om måneden.
trækkes over pensionen.
Underskrivning af serviceydelsen.

Kontaktpersonen:
Så vidt mulig er det kontaktpersonen, der deltager i det 
første møde med den nye beboer, ellers vil en præsentation 
ske så hurtig som mulig efter indflytningen.

Hjælpemidler:
Hvilke bruger beboeren nu, og er der behov for yderligere.

Lejekontrakten: 
Skal være underskrevet, inden nøgler til lejligheden   
kan udleveres og indflytning er mulig

Nøgler:  
Hentes hos Flemming Stuhr, Syrenvej 24, når lejekontrakten
er underskrevet.
Der skal skrives under på en nøgleoplysnings blanket.
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Indflytningen: 
Det praktiske omkring indflytningen påhviler    
indflytter / pårørende.
Mht. indretning af lejligheden, ophængning af    
lamper og billeder osv. påhviler ligeledes indflytter /   
pårørende.

Hvornår flytter beboeren ind?
Ugedag/ dato/ klokkeslæt. 
Hvis det ikke sker en hverdag i dagtimerne, 
aftales yderligere: 
Hvem der er til at modtage? 
Og hvor meget hjælp vi er i stand til at yde. 

Gardiner:  
Det påhviler indflytter at sørge for gardiner til lejligheden,  
ofte kan gardiner fra forrige beboer købes, i så fald, er det et 
mellemværende pårørende imellem.  

Praktisk at medbringe:
Gulvskraber af god kvalitet til badeværelset.
God lampe til at hænge op i loftet over sengen.

Skal medbringes:
Det er en tom lejlighed beboeren bliver lejer af dvs. 
alt skal medbringes, (bortset fra seng, standardmadras 
og sengebord).
Bl.a. dyne, hovedpude, lagener, betræk, håndklæder, 
eget  tøj, viskestykker, karklude, vinduesskraber,   
affaldsspande til bad og køkken, lidt service osv.
Nogle gange har der været noget at arve, så forhør lige 
ved indflytningssamtalen.
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Mærkning af tøj:
Der forefindes mærkemaskine i huset. 
Det er de pårørende, der skal mærke tøjet.

Tøjvask: 
Plejepersonalet vasker for beboeren. 
Vask betales over servicepakken.

Ved dødsfald:
Påhviler  det pårørende at opsige lejligheden.

Det skal ske skriftligt til:

Jane Rasmussen
Soc.- og Sundhedsforvaltningen
Svinget 14
5700 Svendborg

Nøglerne til lejligheden afleveres til:
Flemming Stuhr
Syrenvej 24
5700 Svendborg       Tlf. 24886996
Hentning af hjælpemidler Tlf. 62234003/4002
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Telefonnumre og Adresser:
Tåsinge Plejecenter
Syrenvej 24
5700 Svendborg

Plejecenter Vest
Områdekontoret:
Man.-Tors. kl. 8.00-15.00 - Tlf.: 62 23 42 00
Fredag kl. 8.00-14.00
e-mail: plejecenter.vest@svendborg.dk

Sektionsleder:
Jane Schleimann - Tlf.: 62 23 41 38
tlf. tid kl. 8.00-9.00
Syrenvej 24
5700 Svendborg

e-mail: sinjas@svendborg.dk

Pedel:
Flemming Stuhr – Tlf.: 24 88 69 86
Hverdage kl. 7- 13.00

Sygeplejerskerne:
Tea Jensen - Tlf.: 24 88 69 76
Didde Mortensen - Tlf.: 24 88 69 77
tlf. tid på hverdage kl. 7.00-15.00

Afdeling A - Anemonefløjen 62 23 41 40
Afdeling B - Bellisfløjen 62 23 41 41
Afdeling C - Crocusfløjen 62 23 41 43
Afdeling D - Drivhuset 62 23 41 44
Afdeling E - Erantisfløjen 62 23 41 43

svb 0848


