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I denne velkomstpjece kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål, der
trænger sig på, når man skal flytte på plejecenter.
Vi glæder os til at fortælle om Plejecenter Kastanjehaven, og vil du vide mere, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 46 31 82 43 eller kigge
forbi og tale med os.

Personale på Kastanjehaven
Kastanjehavens ledelse består af en centerleder og to afdelingsledere.
På Kastanjehaven kan du møde social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, husassistenter og teknisk service medarbejdere.
Vi er uddannelsessted for social- og sundhedsuddannelserne.
Kerneopgave
Vores kerneopgave er at understøtte din sundhed og din evne til at mestre
eget liv. Det giver frihed og livskvalitet at kunne ting selv. Så selv at smøre
sin mad, tage tøj på osv. er træning og at bevare dine egne evner.
Vi opfordrer alle nye beboere til at medbringe en kort nedskreven livshistorie,
når du flytter ind. Vi er interesserede i at vide lidt om, hvor du er født, hvilket
slags erhverv og interesser du har haft gennem livet, samt lidt om familie og/
eller venner. Vi vil også meget gerne se billeder fra dit liv og virke.

Rygning
Plejecenter Kastanjehaven er røgfrit. Dette gælder hele matriklen.
Hverdagen hos os
På Kastanjehaven lægges vægt på en høj grad af aktivitet i hverdagen, og
vores personale har fokus på at gøre livet inspirerende og indholdsrigt for
vores beboere. Da vi tror på, at deltagelse i sociale arrangementer gavner
helbredet og styrker glæden i det daglige, opfordrer vi alle vores beboere til
at deltage i så mange aktiviteter som muligt.

Vi bestræber os på, at skabe variation i dagligdagen, så dagene ikke ligner
hinanden. Derfor markerer vi også særlige begivenheder ved bl.a. afholdelse
af fastelavn, Sankt hans fest, sundhedsdag, julefrokost og vi fejrer beboerne
med lagkage og sang på deres fødselsdag.
Udover dette har vi ture ud af huset med vores egen bus, disse kan være til
fx Ros Torv, til centrum af Roskilde eller ud i oplandet. Det kan også være
mere lokalt, fx gåture eller cykelture til Roskilde Fjord eller ture til Jyllinge
Centret. Vi har også mange aktiviteter med musiske indslag, som fx besøg
af kulturskolen og Lucia optog mv.
Vi deltager også i gudstjeneste ved juletid i vores lokale kirke, som ligger lige
overfor vores hus.

Marte Meo metoden
På Kastanjehaven har vi samarbejde med Marte Meo konsulenter. Marte
Meo er en anerkendt metode som bl.a. bruges indenfor demensområdet og
som er medvirkende til at sætte fokus på beboerens trivsel, livskvalitet og
værdighed.

Boliger på Kastanjehaven
Kastanjehaven består samlet af 49 boliger.
Du tilbydes en bolig via Roskilde kommunes boliggruppe.
Der er 21 boliger som er administreret af Roskilde Kommune (Hus 1).
Opsigelse sker automatisk, når du fraflytter.
Der er 28 boliger som administreret af Boligselskabet Sjælland (Hus 2).
Opsigelse af lejligheden sker på hjemmesiden www.bosj.dk
Fælles for alle boligerne er, at der er adgang til en lille terrasse. Derudover
har vi en del fælles terrasser, som frit kan benyttes af vores beboere og deres pårørende.

Indflytning på Kastanjehaven
Det er en fordel hvis du og dine pårørende får set boligen før indflytning, så
du kan vælge den rette møblering. Der er mange minder knyttet til de ting,
man har i sit hjem og dem skal du tage med dig.
Når du flytter ind skal du selv medbringe møbler, undtagen en seng og sengebord.
Endvidere skal du selv sørge for ophængning af gardiner, lamper, billeder,
TV o.a.
Vi fraråder gulvtæpper, idet hjælpemidlerne ikke kan køre henover dem.
Ledninger må ikke ligge løst på gulvet.

Huskeliste:







To dyner, to puder, som skal være vaskbare.
Digitalt rektalt termometer og negleklipper
Lamper – Det er en god idé med en sengelampe samt lamper til stuen.
En god lænestol og et godt fjernsyn - er godt at have, og de fleste
er glade for at kunne nyde en aftenstund med en god kop kaffe i en hyggelig lænestol.
Håndklæder og sengetøj skal du have med. Husk gerne mindst tre
sæt sengetøj, og både store og små håndklæder. (Dog ikke, hvis dette
vælges via servicepakken)

Hjælpemidler
Udføres der pleje i sengen, skal sengen stå ud fra væggen.
Har du i forvejen en rollator, kørestol eller andre personlige hjælpemidler,
skal du tage den/dem med. Toiletstol, toiletforhøjer, tryksårsforebyggende
madrasser mv. er en del af standardsortimentet i huset og kan derfor findes
frem til dig ved behov.
Rengøring
Rengøringen bliver gjort hver 14. dag.
Tøj samt vask af tøj
Ved indflytning betaler du et engangsbeløb for at få mærket dit tøj. På denne
måde sikrer du dig, at du får dit tøj tilbage fra vask. Tøjvask sker en gang om
ugen.
OBS: Alt tøj skal kunne maskinvaskes, da vi ikke håndvasker tøj i huset. Husk også noget varmt overtøj og varme sko, da vi tager på ture i alt
slags vejr.

Nøglebrik til boligen
Beboeren får 2 nøglebrikker ved indflytning. Det er en god idé at pårørende
beholder den ene nøglebrik, da den bruges til hoveddøren. Af hensyn til beboernes tryghed låser vi hoveddøren kl. 16:00, og låser først op igen næste
morgen.

Indflytningssamtale
Vi aftaler en indflytningssamtale mellem dig, dine pårørende og personalet
på afdelingen. Den afholdes senest 14 dage efter indflytningen. Ved samtalen ønsker vi at få kendskab til dine behov og individuelle ønsker. Dette er,
for at vi kan hjælpe dig med de ting, du ikke selv magter og støtte dig i selv
at klare de gøremål, du plejer selv at klare. Vi arbejder med fokus på at du
selv gør så meget, du kan, så du forbliver selvhjulpen så længe som muligt.
Det er vores mål at du kan holde dig selv i gang og deltage i daglig pleje og
ture ud af huset osv.

Aftaler ude af huset
Som udgangspunkt er det pårørende som er ansvarlig for at følge sin pårørende til aftaler ude af huset, og sørge for transport i forbindelse med dette.
Her kan det være en fordel at have et abonnement til flextrafik.

Hvad kan der være brug for, at dine nærmeste tager sig af:
· Privatøkonomi · Forsikring – ansvar- og indbo. Vi anbefaler at man kontakter sit forsikringsselskab
. Skifte til plejecenterlæge via kommunens borgerservice, gøres telefonisk.
· Avisabonnement
· Telefon
· TV – Internet
· Digital post – evt. fritagelse
· Følgeskab til og fra læge, sygehus m.m.
· Kørsel med prøver til læge, f.eks. urinprøver
· Afhentning af akutmedicin, hvis leveringen ikke kan vente.
· Oprydning i skuffer og skabe
· Pyntning af lejlighed ved højtider
· Indkøb af tøj og personlige fornødenheder
· Indkøb af gaver
· Reparation og strygning af beklædning
· At tømme postkasse og handle på breve
· Arrangere fødselsdage/fester
· Deltagelse i hverdagen, så den bliver så hjemlig og hyggelig som ønsket.

Måltiderne
Morgenmaden kan nydes i spisestuen, hvor der er personale til stede til at
hjælpe med diverse - dette sker mellem kl. 8:00 og 10:00.
Frokosten serveres i husets spisestue og består af smørrebrød og en lun ret
- her serveres også en kop kaffe / the.
Aftensmaden nydes i husets spisestue og består af to retter. Det er enten
forret og hovedret eller hovedret og dessert. Maden serveres kl. 18:00.
Eftermiddagskaffen serveres mellem kl. 14:30 og 15:30, og aftenkaffen serveres kl. 19:30 til 20:30.
Hvis borgeren kun får sondeernæring, betales der ikke for måltider, men beboeren betaler selv for sin sondeernæring.
Ud over hovedmåltiderne, er der mulighed for mellemmåltider til de småspisende. Mellemmåltiderne planlægges af kontaktperson i samarbejde med
sygeplejersken for at kunne bibeholde eller øge din vægt. Dette sker naturligvis ud fra dine ønsker og vaner omkring mellemmåltider.
Maden leveres af madservice Ågerup og tilpasses energimæssigt til den enkelte beboer ud fra individuelle behov.

Medicin
Sygeplejersken og social- og sundhedsassistenten varetager medicinhåndtering i samarbejde med din praktiserende læge.
Får du akut brug for medicin og kan dine pårørende ikke hente medicinen på
apoteket til dig, kan dette fremsendes til plejecentret med taxa, som bestilles
af personalet.
Regningen for kørslen skal du selv betale – den vil blive trukket via din servicepakke.

Fodpleje og frisør
Der er ikke tilknyttet en fast fodterapeut, men personalet kan være behjælpelig med at bestille en, der kommer til huset. Du kan eventuelt spørge din
faste fodterapeut om pågældende kører ud.
Du / pårørende laver en aftale omkring betaling. Der betales kontant eller via
mobilepay når behandlingen er foretaget.

Der er tilknyttet en frisør og hun vil normalt være i huset om onsdagen fra kl.
9:00. Man ringer på mobil: 2098 7474 og bestiller en tid, eller får hjælp af
personalet til dette.
Du / pårørende laver en aftale omkring betaling. Der betales kontant eller via
mobilepay, når behandlingen er foretaget.

Plejecenterlæge
Roskilde Kommune har indført en ordning med en plejecenterlæge. Det er
en praktiserende læge fra Roskilde Kommune med egen praksis, som er tilknyttet vores hus og som er læge for største delen af beboerne.
Lægen har sin faste gang i huset, hvilket giver et tættere samarbejde med
personalet.
Tandlæge
Flere tandlæger har handicapadgang, så du fortsat benytter din vanlige
tandlæge. I særlige tilfælde kan du visiteres til omsorgstandpleje af kommunen.
Det koster et årligt beløb for omsorgstandpleje (prisen varierer fra år til år).

Servicepakke
- Kost - betalingen for kost er obligatorisk og dækker foruden mad og
drikke, også forbruget af kaffe –og the, men ikke til eget køkken.
- Rengøring - der betales et beløb for rengøringsmidler, den fælles støvsuger til lejligheden og fællesarealerne. Beløbet dækker tillige toiletbørste. Der
bliver pudset vinduer ude og inde 2 gange om året.
-Tøjvask - betaling for vask af tøj, sengetøj og håndklæder kan vælges. Det
er nødvendigt, at tøjet kan tåle maskinvask, da personalet ikke vasker tøj i
hånden. Vælges ydelsen fra, betyder det, at pårørende sørger for at vaske al
tøj, sengetøj, dyner m.m.
- Toiletartikler - ved valg af toiletartikelpakken indgår tandbørste, tandpasta,
sæbe, shampoo, vaskeklude, hudcreme og toiletpapir. Barbergrej indgår ikke i pakken. Plejecentret betaler papirhåndklæder, engangshandsker og sæbe i badeværelset til personalet.

APV – Arbejdsplads Vurdering i private hjem:
Plejecentret er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver at arbejdet i beboerens lejlighed skal planlægges og udføres således, at det er sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor skal der i samarbejde med borgeren
udarbejdes en APV. APV’en er et redskab til forebyggelse af arbejdsskader
hos personalet ved udførelse af pleje- og rengøringsopgaver for borgere på
Kastanjehaven.
APV omhandler følgende forhold:
· Forebyggelse af ulykker
· Boligens indretning
· Forflytninger og hjælpemidler
· Rengøring
· Samarbejde.
Dette medfører nogle krav til indretningen af lejligheden. Ved behov for personlig pleje og hjælpemidler, er der krav om eks. 75 cm plads omkring sengen på begge sider, ingen gulvtæpper ved brug af hjælpemidler. Dette gælder også ved toilet, vask og bruser. Hjælpemidler, som kørestol, lift o. lign.
skal opbevares i lejligheden.

Bruger- og Pårørenderådet (BPR)
Bruger- og Pårørenderådet består af både beboere, pårørende og interesserede udefra. Der er valg til BPR hvert andet år, og du kan læse mere om
rådet på vores hjemmeside.

Kastanjehavens venner
Er en forening af frivillige som kommer hver torsdag. De arrangerer forskellige aktiviteter for beboerne som fx bankospil, oplæsning, ture og andagter.
Nogle søndage er der arrangeret søndagshygge, skiftevis i hus 1 og i hus 2.
Derudover deltager de som frivillige hjælpere ved nogle af vores tilbagevende aktiviteter som fester og sommerturen.

Husk at du altid kan følge med på vores hjemmeside, og adressen er:
www.kastanjehaven.roskilde.dk

Velkommen til Kastanjehaven
Venlig hilsen
Personalet

