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Kære _______________________________ 

  

  

  

Du flytter ind i plejehjemmet Rosenvang 

Rosenvangs Allé 76 i Viby under  

Område Marselisborg og vi vil her benytte lejligheden til 

at byde dig velkommen. 

  

Denne pjece håber vi, vil medvirke til, at du og din familie får et overblik over de  

informationer, der er praktiske at have ved hånden i forbindelse med indflytning i et  

plejehjem.  

Ledelse og medarbejdere vil gøre deres bedste for, at indflytningen bliver en god op-

levelse for dig og dine familiemedlemmer.  

Vi håber således at indflytning og kontakt til Rosenvang fremover vil kunne motivere 

til bevarelse af gamle fællesskaber, men også skabe muligheder for at etablere nye 

fællesskaber i din nye hverdag her på plejehjemmet Rosenvang.  
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Generelt om plejehjemmet Rosenvang  
 

Plejehjemmet Rosenvang har 42 lejligheder,  

hvoraf 5 er lidt større og primært tilbydes 

til ægtepar. 

 

Lejlighederne er fordelt på 3 etager: 

  

  

  

         

    Kronen har 17 lejligheder 

  

 

 

 

    Stammen har 14 lejligheder 

  

  

 

 

    Roden har 11 lejligheder 

  

  

  

  

  

Plejehjemmet Rosenvang er beliggende i Viby ca. 5 km fra Aarhus centrum. I nær-

området findes der flere indkøbs muligheder bl.a. købmand, tankstation og der ligger 

et stort indkøbscenter ca.2 km fra plejeboligerne. Derudover er der daginstitutioner, 

skole, forlystelsesparken Friheden, skoven og vandet.  

 

Fredenskirken ligger overfor og derudover kommer præsterne og af holder gudstjene-

ste hver 2. tirsdag i plejehjemmet Vidtskuevej og borgere fra plejehjemmet Rosen-

vang kan deltage i disse gudstjenester, hvis de vil.    
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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,  

håndarbejde eller film, man samles om. 

  

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 byder initiativer med oplevelser, aktiviteter, mu-

sik, børn, dyr, frivillige m. fl. velkomne.  

· Et levende hus bestående af tæt kontakt til dyr, blomster og børn. 

· 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. 

 

På opslagstavlen, på hver etage, vil der stå relevante oplysninger om nyheder, diverse 

oplysninger, tilbud, aktiviteter, referater, Lokalcentrets aktiviteter m.m. 

 

Vi arbejder desuden på at etablere en lukket Facebook gruppe, hvor man som pårø-

rende / netværk kan logge sig på og følge lidt med i aktiviteter mm på Rosenvang. 

Indtil da vil forstander jævnligt udsende informationsbreve / diverse invitationer osv 

til netværk via mail. Samme info runddeles til borgerne på plejehjemmet.  

Der hænger et fjernsyn i Stammen, hvor der tiltider vises billeder fra aktiviteter osv. 

Hvis man ser et billede af sig selv eller af sin nære, som man ikke ønsker er på skær-

men, bedes man kontakte forstander, som så sikrer at billedet fjernes.   

 

Hvis man i øvrigt ikke ønsker, at der tages billeder af borger, så sig endelig til. Der 

tages kun billeder i forbindelse med aktiviteter til hverdag og fest.  
 

http://www.aarhus.dk/
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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  

- ernæringsassistenter 

- serviceassistent  

- sygeplejerske  

- fysioterapeut  

- ergoterapeut  

- pedel 

- forstander, der varetager den daglige ledelse. 

 

Plejehjemmet er endvidere uddannelsessted for sundhedspersonale, hvilket betyder, 

at der i perioder vil være elever og studerende i praktik, samt personer i jobtræning. 

  

Forløbsansvarlig / Kontaktperson 
 

Som personale ønsker vi, at skabe de bedste rammer for en god hverdag, der bidrager 

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

les du en Forløbsansvarlig (terapeut eller sygeplejerske) og 2 kontaktpersoner fra per-

sonalet (assistent / hjælper).  

Forløbsansvarlig og kontaktpersoner har, sammen med dig og din familie, det over-

ordnede ansvar for at indflytning og de første måneder bliver så vellykkede som mu-

ligt.  

Efter de første måneder og opfølgningssamtale med dig og evt din familie vil kon-

taktassistent sædvanligvis overtage forløbsansvarligrollen og sosu hjælperen fortsæt-

ter som kontaktperson.     

 

Vi vil gerne, at du vælger en primær kontaktperson fra din egen familie, som perso-

nalet evt. vil kunne henvende sig til efter aftale med dig og ved behov. 

http://www.aarhus.dk/
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Du bedes oplyse den Forløbsansvarlige fra personalet, hvem der er dig behjælpelig 

med indkøb, frisørpenge, ”lommepenge” mm., hvis du ikke selv varetager din øko-

nomi. 

 

Forløbsansvarlig er sammen med kontaktpersonen fra personalet ansvarlig for, at du 

bliver bekendt med Aarhus Kommunes klippekort og herunder sammen med dig og 

evt dit netværk, finde ud af, hvad du gerne vil bruge den ½ times ekstra personaletid 

pr. uge til, som hvert klip i klippekortet udløser..  

  

Pleje og praktisk bistand 
 

Vi yder pleje og praktisk hjælp efter Aarhus Kommunes  

kvalitetsstandarder, hvilke kan læses i pjecen ”Sammen om et bedre liv”. 

  

”Målet er at du kan leve et godt liv – og kun du ved, hvad det gode liv er for dig” 

Citat fra ”Sammen om et bedre liv”. 

Træning og aktivitet 
 

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

hertil. Kriterier for tildeling af træning kan læses i ”Sammen om et bedre liv” på 

kommunens hjemmeside: www.aarhuskommune.dk. 

 

Stedets ergo- og fysioterapeuter vil løbende vurdere dit træningsbehov og tildele dig 

træning efter de kommunale kriterier. 

 

Yderligere informationer vedrørende visitation findes i pjecen ”Sammen om et bedre 

liv”, der beskriver Sundhed og Omsorgs serviceniveau. Pjecen er tilgængelig på lo-

kalcentret og på Aarhus Kommunes hjemmeside.   

 

 

 

 

 

 

http://www.aarhus.dk/
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Indflytning 
 

Møblering, ophængning af gardiner, lamper, billeder og  

lignende påhviler dig som lejer. Af forsikringsmæssige  

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, hvoraf den ene er til snavsetøj, den anden til  

nyvasket tøj  

- en stor skraldespand – eventuelt en køkkenskraldespand 

- håndklæder, sengetøj, viskestykker og karklude 

- termometer, almindelige dagligdagsplejegenstande såsom neglerenser,  

barbermaskine mm. 

 

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  

Ind- og fraflytning  

http://www.aarhus.dk/


 

8 

 

 

af indskud ved at rette henvendelse til Aarhus Kommunes  

boligadministration. Med lejekontrakten modtager du ligeledes  

ansøgningsskema om boligydelse.   

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 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 altid er god belysning i din lejlighed 

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

 

Ligeledes skal I være opmærksomme på, at en evt. funktionsnedsættelse kan medføre 

ommøblering og fjernelse af gulvtæpper mm.  

                                                                                                                           

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 – man kan koble på via Smart Aarhus.  

 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, som ligger om aftenen. Maden bliver tilberedt dels i etage 

køkkenerne og dels i husets store køkken. Måltiderne spises fortrinsvis i spise-/ op-

holdsrummet. Al mad - på nær special diæter - produceres på Rosenvang.  

 

Ønsker du selv at tilberede maden eller spise alene, kan dette naturligvis arrangeres. 

  

Vask 
 

Hver plejebolig har egen vaskemaskine med indbygget tørretumbler. Hvis personalet 

skal være behjælpelige med vask, bedes du indkøbe flydende vaskemiddel uden par-

fume.  

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 hensigtsmæssigt i egen lejlighed.  

  

Hvis du ønsker at invitere en i dit netværk på mad, er dette muligt. Der skal ikke beta-

les for maden, hvis den indtages i fælles dagligstue, da gæsten forventes at være med 

til at skabe stemning omkring måltidet og praktisk hjælp til bordet. Der kan være situ-

ationer, hvor der ikke er mad nok til at bespise andre end beboerne, men der vil altid 

kunne findes en rugbrød i køleskabet.  

Ved flere end 1 gæst kan det være hensigtsmæssigt, at spise i egen lejlighed og måske 

enten selv at tage mad med, eller at høre i forvejen, om der vil være nok. Der må så 

påregnes betaling for måltidet.  

http://www.aarhus.dk/
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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 perso-

nale og må ikke opholde sig, hvor maden tilberedes og spises. 

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

veres i rengjort stand. Lejligheden kan opsiges via tlf nr. 8940 6644. Fra dette nr kan 

der ske omstilling til Boligadministrationen ved behov. Efter fraflytning synes lejlig-

heden af pedellen. Udgifter, der forekommer ved istandsættelse af lejligheden fra-

trækkes dit indskud. Denne istandsættelse foretages af et kommunalt godkendt firma.  

 

 

 

 

 

Vinduespolering 
 

Vinduespolering indgår i huslejen.  

 

 Rengøring 
 

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

gatorisk og indeholder toiletpapir, engangsvaskeklude, handsker, toiletbørste og  

rengøringsmidler til brug for rengøringspersonalet. 

 

Rengøring  

http://www.aarhus.dk/
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Støvsugning foregår ved hjælp af en robotstøvsuger, men hvis du eller din familie 

gerne vil gøre ekstra rent, er det muligt at låne både støvsuger og rengøringsvogn.  

  

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

bedre liv” www.aarhuskommune.dk.  

 

 

   

 

  

Læge 
 

Hvis ikke du flytter mere end 15 km fra nuværende bopæl, kan du beholde din nuvæ-

rende praktiserende læge. En anden mulighed er at overgå til plejehjemmets fast til-

knyttede læger, som er Familielægerne Bækby og Christiansen på Store Torv 5. Man 

kan gratis overgå til familielægerne ved indflytning på Rosenvang, hvis man ønsker 

det.   

 

Personalet er forpligtet til at indhente relevante helbredsmæssige oplysninger fra din 

tidligere praktiserende læge i forbindelse med 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. 

Vi tilstræber, at så mange borgere som muligt overgår til dosispakket medicin.  

 

Vi gør opmærksom på, at personalet kun må administrere medicin, som er ordineret 

af læger (egen læge / hospital / speciallæger). Hvis der ordineres medicin fra andre  

f.eks. fra tandlægen, så skal der foreligge en skriftlig ordination herpå.  

 

Personalet må ikke tage imod en mundtlig ordination på medicin fra pårørende.    

Læge, tandlæge og personlig pleje 

http://www.aarhus.dk/
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 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 særlige til-

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

informationer omkring eventuel efterbehandling ved din udskrivelse fra sygehuset. 

 

Personalet får ikke automatisk information, hvis du modtager indkaldelse til en am-

bulant kontrol eller lign - husk derfor at give besked, hvis vi skal være behjælpelige 

med noget i den forbindelse.  

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. 

  

På Rosenvang har vi indgået aftale med en mobil frisør og fodplejer. Hvis du ønsker 

at benytte dem, kan du kontakte personalet, der vil være behjælpelig med at booke af-

taler.  Der kan laves aftaler med frisør og fodplejer om betaling via girokort eller evt 

bank overførsel.  
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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 eller til borgerkonsulenterne.  

 

Yderligere informationer omkring om klagemuligheder findes i pjecen ”Sammen om 

et bedre liv”, der kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhuskom-

mune.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 også 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 plejehjemmet i hele døgn, refunderes beløbet for mad disse døgn.   

 

 

Frivillige i plejeboligerne  
 

Lokalcentrene har ansat frivillige koordinatorer,  

der sammen med brugerråd og frivillige bidrager til  

at skabe gode rammer for det frivillige liv på og  

omkring centrene” (jf. pjecen ”Sammen om et bedre liv”). 

Praktiske informationer  

http://www.aarhus.dk/


 

14 

 

 

 

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. Tilmelding kan ske via kontakt til frivilligkoordinatoren.    

Afdelingsbestyrelse 
 

Beboer- og pårørenderåd(BPR) + Afdelingsbestyrelse er slået sammen her på Rosen-

vang, således at Afdelingsbestyrelsens arbejde også inkluderer nogle af BPR Rådets 

interesser. Der afholdes møder i Afdelingsbestyrelsen ca. fire gange årligt på Rosen-

vang. Der foregår valg til den kommende Afdelingsbestyrelse i forbindelse med den 

årlige generalforsamling, som Boligadministration indkalder til. Generalforsamlingen 

foregår hyppigt i 3-4. kvartal.  

I 2018 hedder afdelingsbestyrelsens formand Ole Rode Jensen.  

 

 

Telefon til Rosenvang:  

 

Forstander Karin Jørgensen  :  5157 6977 

 

Hoved nr. - svarer hele døgnet:     5157 6282 

 

Kronen ml. kl. 8 og 22   :      5157 6983 

 

Stammen ml. kl. 8 og 22  :   5157 6982  

  

Roden ml. kl. 8 og 22   :        5157 6283 

 

Sygeplejerske:                       5118 0725 

 

Ergoterapeut:                         2913 2638 

 

Fysioterapeut:                   4185 9479 

 

Pedel ml. 11.30 og 12          8713 5432

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

Ulla Wulff

Caféer

Ulla Wullf

Hjemmeplejen Frederiksbjerg
Øst+Vest

Laila Hessellund

Hjemmeplejen Marselis + 
aftenvagter
Inge Bohsen

Hjemmeplejen Rosenvang + 
aftenvagter

Soleyd Hansen

Hjemmeplejen Dalgas +
nattevagter

Bente Thuesen

Organisationsdiagram  

Frivillig-
koordinator

Christina 
Suurballe 

Uddannelses-
ansvarlig

Hanne Bjerre

Udviklings-
koordinatior

Margit 
Johansen

Sundhedsenheden

Kent Sandholt

Sundhedsenheden

Rikke Møller

Plejehjemmet Ankersgade 19+23+25og 27

forstander Dorthe Malling

Plejehjemmet Augustenborggade

forstander Polly Dutschke

Plejehjemmet Husumvej

forstander Pama Subakaran 

Plejehjemmet  Vidtskuevej

forstander Margit Sørensen

Plejehjemmet  Rosenvang

forstander Karin Jørgensen

Områdechef
Ulla

Reintoft
Henriksen

Vice-
områdechef

Tina
Porsmose

Område 
Marselisborg

Vice-
områdechef

Ida Bjørn
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