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 til 

Løsning Plejecenter 
 

Information til  
beboere og pårørende 

 

EMN 



Præsentation af Seniorservice i Hedensted 
Kommune. 
 
Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. 
 
Løsning Plejecenter hører under Hedensted Kommunes Social omsorg 
distrikt midt. 
 
Adresse er: 
 
Sneppevej 30, 8723 Løsning. 
Tlf. 79741430 
 
Områdeleder: Birthe T Larsen 
 
 

Løsning Plejecenter 
 
Plejecenteret har 19  pladser, 11 almindelige plejehjemspladser samt 8 
boliger til demente borgere. Boligerne til de demente er placeret i en del 
af plejecentret. Vi er et fælles personale.  
Desuden indeholder Løsning Plejecenter 19 korttidspladser, et daghjem 
samt et demensdaghjem . Desuden har produktionskøkkenet også til  
huse på stedet. 

 
 
Leve/bo-miljø:  
 
Vi arbejder hen mod leve/bo-miljø. Nærhed har høj prioritet. Vi 
lægger vægt på at styrke det, hver enkelt magter. Vi lægger ikke 
vægt på, at beboerne deltager i madlavningen. Derimod er det 
beboerne, der hjælper med f.eks. borddækningen. 
 
Præstesamarbejde:  
 
Vi er privilegerede ved et uvurderligt præstesamarbejde. Det er 
vigtigt, at beboerne og pårørende selv er opmærksomme på, når 
der ønskes besøg af præsten. 
 
Andagt: 
 
Der afholdes andagt ca. 2 gange om måneden, som regel hver an-
den onsdag fra kl. 10.30 – til 11.30. Der er altergang en gang om 
måneden. Der bliver hver søndag sendt gudstjeneste direkte fra 
Løsning kirke gennem Løsning Plejecenters højtaleranlæg. 
 
 
Fraflytning: 
 
Lejligheden opsiges via boligselskabet. 
Ved fraflytning skal lejligheden tømmes. Skabe og toilet rengøres 
og gulvet fejes. Øvrig rengøring i lejligheden udføres af vicevært.         
 
Vigtige telefonnumre: 
 
Østjysk boligselskab: 75 61 10 66 
Syren gangen: 79741440 
Valmuen: 79741445 
Bilag: 
Servicepakken 
Blanket til boligafmelding 



Målsætning: 
 
At borgeren er i centrum,  og oplever sammenhæng i de ydelser, 
der gives 
At der arbejdes tværfagligt på alle niveauer – til gavn for den enkel-
te borger 
At medarbejdere og ledelse sikrer et udviklende miljø 
 
 
Vi arbejder efter værdierne: 

 
Tillid 
Ærlighed 
Respekt 
Ligeværdighed 
Faglighed 
 
 
Boligselskab: 
 
Løsning Plejecenter er ejet af Østjysk Boligselskab. 
Huslejen bestemmes af boligforeningen Boligselskabet har en pedel 
ansat, som varetager opgaver vedr. vedligeholdelse, samt passer 
have. Der indbetales et indskud for plejeboligen ved indflytningen. 
Indflytningen kan ske den 1. eller den 15. i måneden. 
Opsigelse skal ske skriftligt til boligforeningen inden den 15. eller 
den 30. i måneden. Dette skal varetages af de pårørende. 
 
Boligens indretning: 
 
Boligen består af en lille forgang med køleskab ( dog ikke køleskab i 
boligerne i Valmuen ), køkkenvask og faste skabe. Badeværelse 
med brus. Stue med udgang til lille terrasse. (Denne skal holdes af 
de pårørende). 

Løsning Plejecenters Venner:  
 
Er en støtteforening, som vi slet ikke kan undvære. Vennerne 
hjælper med det praktiske ved arrangementer, kører for beboerne 
på små busture, følger de ældre til læge m.m. hvis de pårørende 
ikke kan. 
 
Ældresagen:  
 
Afholder forskellige arrangementer i dagcenteret bl.a. bankospil, 
modeopvisning og forskellige eftermiddagskoncerter. I 2004 var 
det f. eks. Kjeld og Hilda Heick, der gav en flot koncert til stor glæ-
de for både borgere i området, beboerne og de pårørende.  
 
Ugentlige arrangementer:  
 
Onsdage: Hyggeeftermiddag med udgangspunkt i årstidens traditi-
oner. 

Torsdage: Gymnastik i cafeen for beboerne og borgere i området. 
 
Hver 14. dag.  
Mandage: Sangkor med fælles kaffebord 
Onsdage: Der er gudstjeneste og 1 gang pr. måned er det med 
nadver 
Torsdage: Vores fodterapeut kommer 
 
Årlige arrangementer:  
 
Beboer- pårørende- og personaleaften. 
Påskefrokost og fastalavn. 
Høstfest for beboerne, pårørende og personale 
Julefrokost for beboerne og personalet 
Skt. Hans fest for beboere og personale. 



Lejligheden må indrettes efter eget ønske, dog under hensyntagen 
til de arbejdsmiljømæssige regler, der gælder for plejepersonalet. 
Vedr. indretning: Grundet stuens begrænsede størrelse må der 
tages højde for brug af store pladskrævende hjælpemidler og der-
ved ingen løse tæpper og ledninger af hensyn til personalets ar-
bejdssikkerhed. 
 
Økonomi: i forhold til nedenstående: 
 
Indskud: 
 
Betales til boligforeningen ved lejemålets underskrift. Hjælp til ind-
skudslån og varmetilskud kan søges ved kommunen efter de gæl-
dende regler for dette. 
 
Kosten:  
 
Kosten betales separat. Er man ikke hjemme i mere end 1 døgn,  
fratrækkes det kostprisen, dog skal der gives besked til personalet 
senest 2 hele dage før. 
Gæster kan altid købe en kop kaffe/the, det er en god ide selv at 
medbringe brød.  
Der gøres opmærksom på, at man skal hjælpe sig selv. 
 
Fødselsdage:  
 
Vi flager på alle fødselsdage, hvis det ønskes og synger gerne en 
fødselsdagssang, når man vækkes og alle for rundstykker til mor-
genmad. 
Til eftermiddagskaffe serveres der boller og lagkage, beboeren må 
invitere 10 gæster til fødselsdagskaffe. Er der flere end 10 gæster 
koster det 25 kr. pr. person. 
Aftalt i god tid med kontaktpersonerne, minimum 14 dage før, 
hvordan du ønsker at holde din fødselsdag. 
 
Kontaktpersonordning: 
 
Den ny tilflyttede borger, får tilknyttet 2 kontaktpersoner, en dag- 
og en aftenkontaktperson. Kontaktpersonerne planlægger den in-
dividuelle pleje, samt praktisk hjælp for borgeren.  

Elpærer til fællesrummene 
Reparation af fælles ting eks. Tv-forhold 
 
Regnskab fremvises efter ønske. 
 
Ting, der ikke følger med i servicepakken:  
 
Hårpleje, frisør, fodpleje, beklædning, medicin, egen telefon, for-
sikring, licens, toiletartikler. Husk en god neglesaks. Udgifter til 
arrangementer ud af huset. 
 
Betaling:  
 
Vi anbefaler, at diverse faste udgifter betales via PBS, da persona-
let ikke må involvere sig i beboernes økonomiske forhold. 
OBS!  Beløbet til servicepakken kan ikke tilmeldes PBS, men over-
føres til en bankkonto. 
 
Aktiviteter:  
 
Beboer-/pårørenderåd:  
Er valgt på pårørendeaften. Rådets kompetence fremgår af ved-
tægterne, som fremvises efter ønske. Det fremgår af informations-
tavlen, hvem der sidder i rådet. Der er beboere, pårørende og per-
sonalerepræsentanter i rådet. Der afholdes mellem 4 og 6 møder 
om året. Referatet udleveres til alle beboere. Pårørende er meget 
velkomne til at komme med ideer og emner til rådet, som afleve-
res enten til en pårørenderepræsentant eller til personalet. 
 
 
 



Der lægges stor vægt på, at personalet giver den enkelte borger en 
omsorgsfuld og nærværende pleje. Samtidig lægges der vægt på 
egenomsorg. Der er fokus på at støtte og styrke borgeren i de res-
sourcer som vedkommende har.  
 
Kontaktpersonen er ansvarlig for, at der afholdes indflytnings-
samtale. Denne samtale afholdes snarest – dog altid inden for den 
første måned. 
 
Licens: 
Har man selv fjernsyn på stuen, betales licensen af beboeren selv. 
Er der en ægtefælle i egen bolig, skal der kun betales en licens. I 
servicepakken betales der til Viasat, således at der yderligere kan 
tages DR 2 og TV3 
 
Frisør/fodpleje:  
Der kan frit vælges frisør/fodplejer. Vi har nogen, der kommer i hu-
set. Det er frivilligt om man vil bruge disse. Man kan tage hen til sin 
sædvanlige frisør. (personalet kan ikke tage med). 
 
Personligt:  
Beboeren skal selv betale for medicin, tøj, tøjnumre, samt alle per-
sonlige plejeprodukter. Dog kan personalet være behjælpelig med 
at bestille dette fra apoteket eller en fælles indkøbsaftale, som ste-
det har.  
 
Tøj:  
Beboernes tøj skal mærkes med boligens nummer og påsys af de 
pårørende, samtidig med at de sørger for at tøjet er ok og at der i 
samarbejde med beboeren bliver ryddet op i skuffer og skabe. Tøj-
mærker kan købes Ikast etiket 97155312 eller gå på internet. 100 
stk 158 kr, 3 – 10 dages levering. De sender ud om torsdagen. 
Vi kan ikke påtages os at vaske tøj i hånden samt stryge. Strygning 
kun ved specielle lejligheder. Der kan bestilles strygemærker på: 
ikastetiket.dk. 
 
Forsikring: 
Beboerens egen forsikring skal dække evt. skader på indbo. Vi kan 
ikke  påtage os, at erstatte bortkommet tøj. 

Post: 
 
Al personlig post afleveres til beboerne. Det kan være en god ide, 
ved indflytningssamtalen, at aftale hvem i familien, der hjælper 
borgeren med posten samt hvor den evt. lægges i lejligheden.  
Husk af melde adresseændring hos kommunen. 
 
Rygning: 
 
Der må ryges i egen lejlighed, når hjælperne ikke arbejder i lejlig-
heden. Husk af lufte ud efter rygning. Det er ikke tilladt, at ryge i 
fællesarealerne. 
 
Informationsskærme: 
 
i forbindelse med hovedindgangen er der placeret en elektronisk 
informationsskærm. På skærmen kan man som pårørende og bor-
ger, orientere sig om, hvad der løbende sker på Løsning Plejecen-
ter. 
 
Privatøkonomi:  
 
Kontanter skal opbevares i beboerens bolig. Evt. i en aflåst boks 
(dette er en kommunal beslutning). Det vil være en god ide med 
en pung, hvor beboeren altid har et lille kontant beløb. således, at 
de kan betale for evt. banko, busture m.m. Privatøkonomien skal 
varetages af beboerne og deres pårørende. Er der ingen pårøren-
de, kan der beskikkes en økonomisk værge. 
Løsning Plejecenter er ikke ansvarlig for bortkomne værdigenstan-
de. 
 
Servicepakken:  
 
Ved indflytningen udleveres der papirer vedr. servicepakken, som 
vi opfordrer alle  beboere, at  betale til. Indholdet i servicepakken 
er vedtaget af beboer-/pårørenderådet. 
For beløbet, der indbetales til servicepakken fås følgende:  
Vask af linned og håndklæder 
Blomster, lys, servietter etc. 
Engangsvaskeklude, rengøringsmidler og toiletpapir 




