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Kære ________________________________________ 

  

  

  

Du flytter ind i en plejebolig i Ankersgade under  

område Marselisborg og vi vil gerne benytte lejligheden til, 

at byde dig velkommen. 

  

Denne pjece vil bringe dig og din familie et overblik over de  

praktiske informationer, der er forbundet med indflytning i  

plejeboligen. Ledelsen og medarbejderne vil gøre det bedste for,  

at det bliver en god oplevelse for dig og dine familiemedlemmer,  

og håber, at I vil tage del i de daglige aktiviteter.    

 

  

   

  

 

http://www.aarhus.dk/


 

2 

 

 

Generelt om plejeboligerne 
 

Der er i alt 87 plejeboligerne på Ankersgade, fordelt på 

4 afdelinger. Ankersgade 19, som har 18 lejligheder  

fordelt på 3 etager, Ankersgade 23, 25 og 27  

som hver har 23 lejligheder, fordelt på 4 etager.. 

 

 

Boligerne i Ankersgade er beliggende i bydelen Frederiksbjerg. Boligerne ligger ca. 

500 m fra Frederiksbjerg Torv, hvor der er flere indkøbsmuligheder. Boligerne ligger 

lige ud til en dejlig bypark. 

 

 

 
 

Dagligdagen  
 

Personalet vil i fællesskab med dig og dine pårørende  

finde frem til, hvordan du får en god hverdag. 

 

I et hus med mange borgere håber vi som personale  

at kunne medvirke til, at danne interessefællesskaber. 

Det kan være aktiviteter som gåture, udflugter, sang,  

eller film, man samles om. 

http://www.aarhus.dk/
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Vi tilstræber at skabe en dagligdag præget af sundhed og livsglæde.  

Vi tror dette opstår ved, at personale, borgere og familier samarbejder om at skabe: 

 

· Et hverdagsmiljø, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge. 

- Et levende nærmiljø hvor vi samarbejder med frivillige og organisationer. 

· Et sundt arbejdsmiljø præget af anerkendende kommunikation, respekt, enga-

gement og høj faglighed. 

· Et miljø, hvor vi sammen med tværfaglige samarbejdspartnere tager afsæt i den 

rehabiliterende og sundhedsfremmende tankegang. 

 

 

Personale 
 

Til lejlighederne er der tilknyttet fast personale, men hele huset arbejder som et fælles 

team. 

 

 

Det faste personale består af: 

- sosu-hjælpere  

- sosu-assistenter  

- ernæringsassistent 

- sygeplejerske  

- fysioterapeut  

- ergoterapeut  

- husassistent 

- pedel 

- Leder af plejeboligerne, der varetager den daglige ledelse. 

 

Boligerne er endvidere uddannelsessted for sundhedspersonale, hvilket betyder, at der 

i perioder vil være elever i praktik, samt personer i jobtræning. 

  

http://www.aarhus.dk/
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Kontaktperson 
 

Som personale ønsker vi at skabe de bedste rammer for en positiv hverdag, der bidra-

ger til bevarelse og udvikling af din fysiske formåen. I forbindelse med indflytning 

tildeles du derfor en kontaktperson fra personalet. Kontaktpersonen har, sammen med 

dig og din familie, det overordnede ansvar for din hverdag.  

 

Vi vil gerne, at du vælger en primær kontaktperson fra din familie, som personalet 

evt. vil kunne henvende sig til efter aftale med dig og ved behov. Har du flere fami-

liemedlemmer vælger du selv, hvem der skal være din primære kontaktperson. 

  

Du bedes oplyse kontaktpersonen fra personalet, hvem der er dig behjælpelig med 

indkøb, frisørpenge, ”lommepenge” mm., hvis du ikke selv varetager din økonomi. 

Vi anbefaler, så meget af dine udgifter betales over betalingsservice. 

  

 

Pleje og praktisk bistand 
 

Vi yder pleje og praktisk hjælp efter Aarhus Kommunes  

serviceniveau, hvilke kan læses i pjecen  

”Sammen om et bedre liv”. 

  

- ” Målet for indsatsen er, at du så vidt muligt kan klare dig selv i hverdagen – og 
dermed få et bedre liv. Det kræver tålmodighed og hårdt arbejde, og det 
kræver omsorg og nærvær. Til det har vi brug for hinanden. Brug for familien 
og de nærmeste. Brug for de frivillige” 

citat fra ”sammen om et bedre liv”. 

http://www.aarhus.dk/
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Træning og aktivitet 
 

Du tilbydes træning efter kommunens fastsatte retningslinjer, hvis du er berettiget 

hertil. Kriterier for tildeling af træning kan læses i ”Et bedre liv” på kommunens 

hjemmeside: www.aarhuskommune.dk. 

  

Stedets ergo- og fysioterapeuter vil løbende vurdere dit træ-

ningsbehov og tildele dig træning efter de kommunale krite-

rier. 

 

Yderligere informationer vedrørende visitation findes i pje-

cen ”Sammen om et bedre liv”, der beskriver Sundhed og 

Omsorgs serviceniveau. Pjecen er tilgængelig på lokalcen-

tret og på Aarhus Kommunes hjemmeside:  

 

http://www.aarhus.dk/da/borger/aeldre/Hjaelp-og-pleje/Vi-

sitation/Et-bedre-liv.aspx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indflytning 
 

Møblering, ophængning af gardiner, lamper, billeder og  

lignende påhviler dig som lejer. Af forsikringsmæssige  

Ind- og fraflytning  

 

http://www.aarhus.dk/
http://www.aarhus.dk/da/borger/aeldre/Hjaelp-og-pleje/Visitation/Et-bedre-liv.aspx
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årsager er det ikke muligt at påbegynde indflytning,  

gardinophængning mm. før overtagelsesdagen.  

 

Vi henviser til, at man ved indflytning medbringer: 

 

- medicin og doseringsæsker til 14 dage, hvis du skal modtage  

hjælp til medicindosering 

- 2 vasketøjskurve med hjul. 

- håndklæder, små stofvaskeklude, der bruges som håndklæde ved nedre hygi-

ejne, sengetøj, viskestykker og karklude 

- termometer, almindelige dagligdagsplejegenstande såsom neglerenser,  

barbermaskine mm. 

- Vaskefade, hvis du skal have hjælp til nedre hygiejne. 

- Obs at du har tøj nok, da serviceniveauet er tøjvask hver 3. Uge. 

 

Hvis du i dit nuværende hjem har hjælpemidler fra Aarhus Kommune, skal du sørge 

for, at disse flyttes med i din nye lejlighed – på nær plejeseng. 

Adresseændring   
 

Du er selv ansvarlig for at melde flytning til folkeregister m.v. 

 

Huslejebetingelser 
 

Information om indskud og huslejeberegning  

vil fremgå af ”Tilbud om bolig”. Som beboer har du  

mulighed for at søge om boligydelse eller lån til betaling  

af indskud ved at rette henvendelse til Aarhus Kommunes  

boligadministration. Med lejekontrakten modtager du ligeledes  

ansøgningsskema om boligydelse.   

http://www.aarhus.dk/
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Forsikring 
 

Aarhus kommune har tegnet en fælles brand, storm og vandskadeforsikring på byg-

ningerne, men forsikringer herudover såsom ansvars-, indboforsikring, o. lign.  

skal du selv tegne efter behov. 

Indretning  
 

Det er vigtigt, at du føler dig hjemme i din nye bolig. Derfor har du ret til at med-

bringe møbler og indrette boligen efter eget ønske. Ophængning af lamper, billeder, 

gardiner mm., er du og din familie ansvarlig for.  

 

Det er vigtigt at indretningen tager hensyn til personalets arbejdsmiljø samt eventu-

elle teknologiske hjælpemidler.  

Det er således dit personlige ansvar at sørge for: 

 

- at ledninger fastgøres således, der ikke forekommer fald 

- at der er loftsbelysning i alle rum i din lejlighed 

- at gulvtæpper er fastgjorte, således du og personalet ikke glider/falder på dem. 

Bruges der hjælpemidler med hjul, frabedes der gulvtæpper. 

 

Ligeledes skal I være opmærksomme på, at en funktionsnedsættelse kan medføre om-

møblering og fjernelse af gulvtæpper mm.  
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 Plantegninger 

Her er plantegninger over de 2 typer boliger der findes i Ankersgade 19-27. Der er 4 

et-rums boliger og 83 to-rums boliger. Til hver lejlighed er der et kælderrum på ca. 2 

m2. 

1 rums bolig 
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2 rums bolig  

 

                                                                                                                                    

Telefon 
 

Der er telefonstik i hver lejlighed – oprettelse og /eller  

flytning af telefon sker ved henvendelse direkte til TDC.  

Der er mulighed for internet opkobling. 

 Antenneforhold 
 

Der er indlagt Stofas grundpakke i lejligheden. Al henvendelse vedrørende evt. til-

køb, flytning osv. skal ske direkte til Stofa.  

http://www.aarhus.dk/
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 Kost 
 

Der købes totalforplejning, hvilket indebærer mad over døgnet – herunder to retter 

mad til hovedmåltidet. Maden bliver tilberedt i hver enkelt huskøkken og måltiderne 

spises fortrinsvis i spise-/ opholdsrummet. Du har også mulig for at spise hjemme hos 

dig selv i din lejlighed. 

  

Der er ydermere mulighed for at spise i Lokalcentrets café til frokost – her skal både 

du og din familie betale for mad og drikkevarer.   

 

Vær opmærksom på, at kæledyr ikke må medtages i caféen.  

Tøjvask  
 

I nogle plejeboliger er der mulighed for at opsætte private vaskemaskiner.  

I alle plejeboligafdelinger på Ankersgade, er der fælles vaskeri. Ved indflytning får 

du udleveret en chip, som bruges i fællesvaskeriet. Antal vaske og tørring registreres 

via denne chip og betaling trækkes over din pension.  

Håndvask af beklædningsdele, syning af knapper og bukseoplægning mm., foretages 

ikke af personalet. Det er derfor pårørendes ansvar at varetage disse pligter.   

 

 

Gæster 
 

Dine gæster er meget velkomne - også i det fælles  

spise-/opholdsrum. Der kan være situationer,  

hvor der henstilles til, at besøg er mest hensigts- 

mæssigt i egen lejlighed.  

  

Hvis du ønsker at invitere din familie på mad, er dette muligt, mod betaling.  

Kontakt ernæringsassistenten i afdelingen (se telefonnummer bagerst) for at lave af-

tale derom.  

Kaffe kan altid laves - man er også velkommen til selv at bruge kaffemaskinen  

http://www.aarhus.dk/
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i spise- og opholdsrummet. Der forefindes et opslag over priser på kaffe, kage, mad 

osv. for familie og venner i køkkenet.  

Kæledyr 
 

Kæledyr er yderst velkomne - du skal dog være i stand til selvstændigt eller sammen 

med din familie at passe dyret. Din familie og venner er ligeledes velkomne til at tage 

dyr med på besøg.  

 

Dyrene må naturligvis ikke være til gene eller til fare for andre borgere eller  

personale, og må ikke opholde sig, hvor maden tilberedes. 

 

Rygning 

Personalet har krav på en røgfri arbejdsplads. Derfor vil vi gerne have en dialog med 

dig, hvor vi vil snakke alternative løsninger til rygning. Bliver der røget opfordrer vi 

til at der indkøbes brandhæmmende sengetøj og forklæde. Dette er på beboeres egen 

regning. Vi ser også gerne at der indkøbes en luftrenser. I forhold i udluftning, skal 

der være luftet ud inden personalet kommer ind i lejligheden og der må ikke ryges 

mens personalet er i lejligheden. 

Opsigelse og fraflytning 
 

Opsigelse af lejemålet sker til Bygningsafdelingen. Det forventes at lejligheden afle-

veres i rengjort stand.  

 

Efter fraflytning synes lejligheden af pedellen. Udgifter der forekommer ved istand-

sættelse af lejligheden fratrækkes dit indskud. Denne istandsættelse foretages af et 

kommunalt godkendt firma.  

  

http://www.aarhus.dk/
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Vinduespolering 
 

Du betaler selv for vinduespolering. Vi tilbyder en ordning via en  

vinduespolerer, hvortil der opkræves et beløb pr. måned.  

Ordningen er frivillig. 

Betaling af vinduespudser sker over huslejen. 

 Rengøring 
 

Der opkræves et månedligt beløb for rengøringspakken. Denne pakkeordning er obli-

gatorisk og indeholder bl. a toiletpapir, engangsvaskeklude, handsker, toiletbørste og  

Rengøringsmidler, til brug for rengøringspersonalet. Se hele indholdet på opslagstav-

len i indgangen. 

 

Du skal selv have en støvsuger med. 

Hvis du eller din familie gerne vil gøre ekstra rent, er det muligt at låne rengørings-

midler og rengøringsvogn.  

 

Vi yder praktisk hjælp efter serviceniveauet, som kan læses i ”Sammen om et bedre 

liv” www.aarhuskommune.dk.  

 

 

   

 

  

Læge 
 

Plejehjemmet har deres egne læger tilknyttede. Vi anbefaler at man overgår til dem. 

De har deres regelmæssige gang i vores huse og har en interesse for ældre syg-

domme.  

Rengøring  

Læge, tandlæge og personlig pleje 

http://www.aarhus.dk/
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Men hvis man har en særlig god kontakt til sin nuværende praktiserende læge og ved-

kommende vi komme på hjemmebesøg på plejehjemmet, er man i sin frie ret til at be-

holde den kontakt. 

Personalet er forpligtet til at indhente helbredsmæssige oplysninger fra din praktise-

rende læge ved indflytning, hvis du giver lov. 

 

 

Apotek 
 

Udbringning af medicin mm. sker via apotekets bud og  

betales via giro eller PBS.  

 

Du bedes orientere personalet, hvis du har indgået andre aftaler. 

 Indlæggelser – ambulant kontrol  
 

Med henblik på at skabe trygge rammer, opfordrer vi familiemedlemmer til  

at ledsage dig i tilfælde af indlæggelse på sygehuset eller ved ambulante kontroller.  

Ved sygehusindlæggelse medsender personalet relevante informationer. I helt særlige 

tilfælde er det muligt at blive ledsaget af et personalemedlem. Personalet vil modtage 

informationer omkring eventuel efterbehandling ved din udskrivelse fra sygehuset. 

Tandlæge/tandpleje  
 

Som udgangspunkt vil du fortsat være tilknyttet egen tandlæge. Dog er det muligt at 

søge om bevilling til den kommunale omsorgstandpleje, hvis du oplever besvær ved 

at komme frem og tilbage fra besøg ved egen tandlæge. Herved er det muligt at mod-

tage privat tandpleje, hvorved du undgår transport. Hvis du ønsker hjælp til at udfylde 

ansøgningen, vil personalet være dig behjælpelig.  

Fodpleje og frisør 
 

Du kan beholde din nuværende frisør eller fodpleje. Er disse ikke mobile, er du selv 

ansvarlig for at sørge for transport til og fra besøgene. 

http://www.aarhus.dk/
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Du kan finde mobile frisører og fodterapeuter på nettet eller den lokale avis. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktindsigt og Klagemuligheder 
 

Du har ret til at få indsigt i dine sagsakter.  

Derudover har du ret til at klage over de fleste afgørelser i  

forbindelse med pleje og praktisk hjælp og terapeuttildelinger.  

  

Der kan ikke klages over afgørelser om handicapkørsel, kørsel  

til træning, aflastning og aktiviteter.  

  

Hvis man ønsker at klage, kan henvendelse ske til leder af plejeboligerne. 

 

Yderligere informationer omkring om klagemuligheder findes i pjecen ”Et bedre liv”, 

der kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhuskommune.dk 

 Ferie  
 

Du bedes informere personalet, hvis dine nærmeste pårørende tager på ferie. Med 

henblik på fortsat at kunne komme i kontakt med dine pårørende er det vigtigt, at per-

sonalet modtager informationer omkring feriens varighed, ferieadressen og telefon-

numre. Dog er det muligt at udpege en midlertidig kontaktperson. 

 

Du bedes endvidere informere personalet, hvis du selv planlægger at tage på ferie el-

ler korte ture af hensyn til personalets planlægning af daglige aktiviteter. Hvis du op-

holder dig væk fra plejeboligen i mere end et døgn, refunderes beløbet for mad.   

 

 

  

Praktiske informationer  

http://www.aarhus.dk/
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Frivillige i plejeboligerne  
 

Lokalcentrene har ansat frivillige koordinatorer,  

der sammen med brugerråd, beboer- pårørende råd og frivillige, bidrager til  

at skabe gode rammer, for det frivillige liv på og  

omkring centrene” (jf. pjecen ”Et bedre liv”). 

 

Familiemedlemmer opfordres til at deltage som frivillige, med  

henblik på at deltage i sociale arrangementer, der afholdes i den  

plejebolig, du er tilknyttet. Som frivillig, har dine familiemedlemmer  

mulighed for at deltage ved planlægning af festlige arrangementer,  

hyggelige sammenkomster i dagligstuerne, deltage ved sang- og strikke-arrangemen-

ter mm. Har du lyst til at hjælpe ved evt. arrangementer kan du kontakte lederen af 

plejeboligerne. 

Beboer- og pårørenderåd  
 

Beboer- og pårørenderåd vælges for plejeboligerne med det formål at varetage inte-

resser for samtlige borgere i samarbejde med ledelsen. Møder mellem beboer- pårø-

renderåd og ledelsesrepræsentanter afholdes fire gange årligt. Hvert fjerde kvartal af-

holdes valg, hvor du har mulighed for at stemme.  

 

 

  

http://www.aarhus.dk/
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Administration og pedel

Ulla Wulff

Café og ernæring

Ulla Wulf

Hjemmeplejen Frederiksbjerg
Øst+Vest

Laila Hessellund

Hjemmeplejen Marselis + aftenvagter
Soleyd Hansen

Hjemmeplejen Rosenvang + 
aftenvagter

Hjemmeplejen Dalgas +
nattevagter
Inge Boesen

Organisationsdiagram  

Frivillig-
koordinator

Rigmor 
Rasmussen

Uddannelses-
ansvarlig

Hanne Bjerre

Arbejds-
miljø- og 

udviklings-
konsulent

Marian 
Popp

Forstander Ankersgade

Dorthe Malling

Viceforstandere Ankersgade

Charlotte Jobe og Dorthe K. Thomsen

Plejeboliger, Augustenborggade

Polly Dutschke

Plejeboliger Husumvej

Mariann Popp

Plejeboliger Dalgas

Bente Thuesen

Plejeboliger Vidtskuevej

Margit Sørensen

Plejeboliger Rosenvang

Karin Jørgensen

Områdechef
Ulla

Reintoft
Henriksen

Vice-
områdechef

Ida Bjørn 
Nielsen

Område 
Marselisborg

Vice-
områdechef

Tina Porsmose
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Forstander af plejehjemmet Ankersgade 19-27: 

 

Dorthe Malling………………………………………….24 78 41 74 

Mail: domn@aarhus.dk 

 

 

Viceforstandere: plejehjemmet Ankersgade: 

Charlotte Jobe  …................……………………………29 20 79 36 

Mail: chaj@aarhus.dk  

 

Dorthe Kirstine Thomsen………………………………41 87 39 51 

Mail: doo@aarhus.dk 

 

 

   

Plejeboligerne Ankersgade 19…………………………….87 13 49 19 

Plejeboligerne Ankersgade 23…………………………….87 13 49 23 

Plejeboligerne Ankersgade 25…………………………….87 13 49 25 

Plejeboligerne Ankersgade 27…………………………….87 13 49 27 

 

Ernæringsassistent Ankersgade 19…………………….......41 85 47 70 

Ernæringsassistent Ankersgade 23…………………….......41 85 54 54 

Ernæringsassistent Ankersgade 25.......................................41 85 54 55 

Ernæringsassistent Ankersgade 27.......................................92 52 62 40 

Pedel kontakt på mail…………………………………….. heh@aarhus.dk 

 

 

Sygeplejersker: 

Hus 19          : Malene ………………………….......................61 87 67 01 

Hus 23          : Lene....................................................................51 57 66 05 

Hus 25          : Janne………………………………………......29 20 96 31 

Hus 27          : Flemming……………………………………...51 57 52 42 

 

Terapeuter: 

Hus 19-23     : Janna fysioterapeut.………………………........29 20 97 63 

Hus 19-23     : Helle ergoterapeut..……………………………29 20 96 56 

Telefon numre 

http://www.aarhus.dk/
mailto:domn@aarhus.dk
mailto:chaj@aarhus.dk
mailto:doo@aarhus.dk
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Hus 25-27     : Heidi ergoterapeut..…………………………....29 20 95 02 

Hus 25-27     : Heidi fysioterapeut.……………………………24 25 95 04 
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