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I denne velkomstbrochure kan du læse lidt om det praktiske omkring 

en aflastnings plads 

 

På aflastningspladsen kan personalets opgave være at afklare dit pleje og/

eller boligbehov, eller en helt 3. grund. Vi arbejder altid med udgangspunkt i 

dine egne ressourcer, så du bevarer din fysik længst muligt. Vi skal medvirke 

til at du bliver så selvhjulpen som muligt, opnå større fysisk frihed og dermed 

større livskvalitet. 

 

Inden du kommer vil du og din pårørende blive kontaktet af en leder, så der 

telefonisk sker en forventningsafstemning til dit ophold. 

Vi vil samtidig finde ud af hvordan kontakten foregår mens du er på aflast-

ningsophold. 

 

Stuen 

Stuen består af et rum på cirka 15 kvm, hvor der er en plejeseng og natbord, 

en lænestol og sofabord samt et TV. Her kan ses gratis DR kanaler. 

Desuden er der et badeværelse og et lille tekøkken med skabe til dit tøj. 

Stuen rengøres hver uge af husassistenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalestrukturen på Kastanjehaven 

Kastanjehaven er opbygget med en ledelse bestående af en centerleder og 

to afdelingsledere.  

 

Den daglige pleje og omsorg på Kastanjehaven varetages af social- og 

sundhedspersonale og sygeplejersker. Derudover er der ansat en ergotera-

peut og 2 husassistenter.  

 



 

Hvis du kommer fordi vi skal lave en vurdering af dine pleje/boligbehov 

Vi vil meget gerne have en kort beskrivelse af din hverdag som den er nu, 

så vi kan hjælpe dig så tæt på det, du er vant til. Vi lover ikke, at det kan 

passe nøjagtigt, men i store træk kan det meste lykkedes.  

 

I løbet af en 14 dages tid finder vi ud af hvor dine fremtidige behov vil ligge, 

hvor har du brug for øget hjælp, skal der laves ændringer i den nuværende 

bolig eller er det en helt 3. løsning.  

Vi dokumenterer og har kontakt til visitationen, så de er orienteret. 

 

Hvis du kommer på ferieophold: 

Vi vil meget gerne have en kort beskrivelse af din hverdag, så vi kan hjælpe 

dig så godt som muligt. Vi har både brug for at vide hvad du selv kan og 

hvad du skal have hjælp til. 

Vi vil gerne vide hvad du interesserer dig for, da vi muligvis kan gøre noget 

tilsvarende, fx musik, gåture etc. 

 

Når dit ophold er slut 

Hvis dit ophold er en vurdering, så afsluttes det med et planmøde hvor visi-

tation, pårørende og vi deltager sammen med dig. Her lægges en plan for 

fremtiden. 

Hvis dit ophold er en ferie, kontakter vi dine pårørende når opholdet er slut 

og fortæller dem hvordan det er gået. Dette forudsætter at du giver samtyk-

ke. 

 

Rygning 

Plejecenter Kastanjehaven er røgfrit. Det gælder hele matriklen. 

 

 



Hvad skal du medbringe 

 

Toiletartikler 

Medbring toiletartikler såsom tandbørste, tandpasta, sæbe, shampoo, intim-

sæbe, deodorant, cremer, hårbørste, kam, barbermaskine, negleklipper, ter-

mometer m.m. 

 

Hjælpemidler 

Medbring venligst egne hjælpemidler. Herunder også bleer. Husk blebevil-

ling, eller rigeligt indkøb af bleer. 

 

Medicin 

Sygeplejersken og social- og sundhedsassistenten varetager medicinhånd-

tering i samarbejde med din praktiserende læge.  

Du skal medbringe medicin og doset æsker til 2 uger.  

Levering af medicin til aflastningspladsen koster ca. 20 kr pr. gang. 

 
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 pårørende. Regningen for kørslen betales af pårørende. 

 

Tøj samt vask af tøj 

Til opholdet skal du medbringe privat tøj, samt sko du går godt i og gerne ri-

geligt. Tøjet kan efter aftale vaskes x1 om ugen. 

 

OBS: Alt tøj skal kunne maskinvaskes, da vi ikke kan håndvaske tøj i 

huset. Husk også noget varmt overtøj og varme sko, da vi tager på ture i alt 

slags vejr. 

 

Værdigenstande 

Opbevaring af penge og værdigenstande på værelserne er på eget ansvar 

og Kastanjehaven påtager sig intet ansvar for evt. bortkommende genstande 

 

Post, mens du er på aflastning 

Digital post er du og dine pårørende ansvarlige for at få læst. Modtager du 

indkaldelser til læge, sygehus eller andet, bedes du informere sygeplejer-

sken, så der kan tages højde for dette i planlægningen.   



Måltiderne 

Morgenmaden kan nydes i egen bolig eller i spisestuen, hvor der er perso-

nale til stede til at hjælpe med diverse - dette sker mellem kl. 8:00 og 10:00. 

  

Frokosten serveres kl. 12-13, i husets spisestue og består af koldt smørre-

brød - her serveres også en kop kaffe / the.  

  

Eftermiddagskaffen serveres mellem kl. 14:30 og 15:30. 

  

Aftensmaden serveres kl. 18-19 og kan nydes i husets spisestue og består 

af to retter. Det er enten forret og hovedret eller hovedret og dessert. Maden 

leveres af madservice Ågerup og tilpasses energimæssigt til den enkelte be-

boer ud fra individuelle behov.  

  

Aftenkaffen serveres mellem kl. 19:30 og 20:30. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ud over hovedmåltiderne, er der mulighed for mellemmåltider og friste-

måltider til de småspisende.  

  

  
 



 

Fodpleje og frisør 

Der er ikke tilknyttet en fast fodterapeut, men personalet kan være behjæl-

pelig med at bestille en, der kommer til huset. Du kan eventuelt spørge din 

faste fodterapeut om pågældende kører ud.  

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. 

Der betales kontant eller via mobilepay når klipningen er foretaget. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Handicapkørsel / Flextrafik mens du er på aflastning 

Kørsel til egen læge eller speciallæge skal du selv sørge for. Hvis du benyt-

ter taxi, skal du huske at få stemplet din taxikvittering. Denne afleveres til 

Borgerservice, hvor du kan få beløbet refunderet. Kørsel til tandlæge eller 

læger udenfor kommunen er for egen regning. Her refunderes beløbet såle-

des ikke via Borgerservice.  

 

Kørsel til sygehuse (fx ambulante kontroller) er gratis. Nogle afdelinger be-

stiller kørslen, ellers kan plejepersonalet være behjælpelig med dette. Hvis 

du har brug for ledsagelse, er det dine pårørende som ledsager dig.   
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