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Velkommen til Plejehjemmet 
Jasminvej 27 

 
                        

 

 

                                             Velkomstpjece til beboere og familie/venner 

Område Nord 
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Alle medarbejdere byder dig og dine familie/venner hjertelig velkommen til lyse, indbydende og 
moderne faciliteter på Jasminvej 27, hvor den hjemlige atmosfære er prioriteret højt. 
 
Vi håber, at du bliver glad for din nye lejlighed, og i samråd med dig og din familie/venner vil vi sørge 
for, at du hurtigst muligt finder dig godt til rette. 
 
Oplysningerne i denne pjece skal være med til at lette din indflytning, samtidig med at de giver dig et 
indblik i mulighederne i dagligdagen på Jasminvej. 
 
Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde med dig og din familie/venner, så du bliver glad for at 

bo her, og at din familie føler sig velkommen på plejehjemmet. 

Et samarbejde fungerer bedst, når vi hjælper hinanden, hvor vi kan. Vi må gerne stille krav til 

hinanden, og vi opfordrer de familie/venner til at tage aktiv del og selv komme med forslag til 

forskellige aktiviteter, der kan være med til at gøre tilværelsen på Jasminvej mere indholdsrig for dig. 

 

Nyere byggeri i rolige omgivelser   

Plejehjemmet Jasminvej blev færdigbygget og taget i brug i 2010. Byggeriet består af 24 plejeboliger 

på 2 etager med 12 lejligheder på hver etage. Til hver etage er der 1 spisestue og 1 opholdsstue. Der 

er adgang til haven og altaner fra fællesrum.  

                                      

Kontaktperson 

Alle beboere har en kontaktperson og en forløbsansvarlig, som er ansvarlig for, at beboeren 

modtager kvalificeret pleje, omsorg og aktivitet i hverdagen. Det er kontaktpersonen, der er den 

daglige støtte og som sikrer, at beboeren – i videst muligt omfang - træffer beslutning om sin hverdag. 

I forbindelse med indflytning orienteres beboer, familie/venner om, hvem der er 

kontaktperson/forløbsansvarlig. Det er vigtigt for alle parter, at der er en god kontakt mellem 

kontaktpersonen. 

En hjemlig følelse 

I forbindelse med, at du flytter ind, bliver du inviteret til en indflytningssamtale, hvor vi vil bestræbe os 

på at såvel din kontaktperson som din forløbsansvarlig også vil være til stede. Din familie er meget 

velkomne til at deltage ved samtalen, hvor du vil blive orienteret om dine muligheder og pligter som 

beboer på Jasminvej 27, ligesom vi naturligvis meget gerne hører om dine specifikke ønsker og 

forventninger. 

Det er ofte en meget stor omvæltning at skulle flytte i en moden alder, og det kræver både omtanke 

og nøjsomhed i indflytningsprocessen fra alle parter for at få hold på nogle af de følelser, der kan 

opstå hos både dig og din familie /venner med udsigten til et liv i nye rammer. 
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Vi lægger vægt på, at der er fokus på din livshistorie, hvor der er respekt for din personlighed og 

plads til dine interesser og rutiner, så du hurtigere kommer til at føle dig velkommen hos os. 

Derudover vil du opleve, at personalet som i en rigtig familie forventer, at du som beboer byder ind 

med det, som du kan overkomme. For eksempel at dække bord, tage af bordet, osv. Vi er fælles om 

at få tingene til at lykkes. 

Fra indflytningsdagen vil du få hjælp til pleje og praktisk hjælp ud fra en vurdering af, hvor meget du 

har behov for. Al den hjælp, vi tilbyder, er afstemt med de kvalitetsstandarder, som Aarhus Byråd har 

vedtaget. 

 

Vi lægger i det daglige vægt på: 

• At skabe et godt hverdagsliv for dig og de andre beboere med udgangspunkt i den enkeltes 
ønsker, behov og muligheder. 

• At du som beboer oplever tryghed, fællesskab og nærvær med baggrund i en god atmosfære. 

• At du som beboer oplever hjemlige forhold med mulighed for at leve dit liv ud fra 
egne præmisser, og at dine individuelle behov og ønsker respekteres. 
 

• At din dagligdag som beboer her og nu tager udgangspunkt i dit nuværende funktionsniveau 
og i din livshistorie. 
 

• At prioritere samarbejdet med dine familie/venner højt, og at de i forhold til dine 
ønsker inddrages mest muligt i din dagligdag. 
 

• At den enkelte beboer så vidt muligt bevarer fysiske og psykiske funktioner, og at du derfor kan 
forvente at blive aktivt inddraget i daglige gøremål alt efter, hvad du kan overskue. 

• At der er blomster på bordene – noget som de familie/venner også er velkommen til at hjælpe 
med. 

• At tage hensyn til individuelle vaner og rutiner, hvorved selv- og medbestemmelsesretten 
respekteres. 

 

Dagligdagen på plejehjemmet 

Du har mulighed for et privat liv i din egen lejlighed. Der er også god mulighed for at være med i et 

socialt fællesskab med dine nye naboer. Fællesrummene er centrum for hverdagens aktiviteter og 

gøremål, som planlægges i et samarbejde mellem beboerne og personalet. 

Af aktiviteter kan bla. nævnes sang og musik, besøgshunde og besøgsbabyer, stolegymnastik, 

restaurantdage, busture eller en cykeltur med chauffør i husets egen rickshaw. 
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Serviceaftalen 

I forbindelse med indflytningen laves der en serviceaftale. Denne indeholder aftaler om kost, vask og 

rengøringsartikler. 

Maden: 

Når du bor på plejehjemmet, er der fuld forplejning undtagen på vin, øl og kapselvarer. Forstanderen 

vil i forbindelse med indflytningssamtalen sørge for, at der indgås en skriftlig aftale med dig om 

levering af mad. 

Prisen på den varme mad er vedtaget af byrådet, og alle priser reguleres hvert år i januar. En 

ajourført prisoversigt er udleveret sammen med denne velkomstfolder. 

Såfremt du er bortrejst i hele dage, skal du ikke betale for mad i denne periode. Husk at meddele 

dette til personalet i god tid. 

Måltiderne er planlagt inden for faste spisetider, men har du andre ønsker, finder vi naturligvis ud af 

dette. Frokost serveres kl. 12, og der er aftensmad kl. 17.30. 

Man bestemmer selv, hvornår man gerne vil spise morgenmad, og om man ønsker at indtage 

måltiderne i lejligheden eller den fælles spisestue. 

Fødselsdage fejrer vi meget gerne med tilhørende lagkage eller lignende, og højtider bliver holdt i 

hævd. Du vælger naturligvis hvilken kage og varm mad der skal serveres på din fødselsdag. 

Vi laver mad fra bunden alle ugens dage og er meget interesseret i dine ønsker. 

I det hele taget er det vigtigt for os, at du oplever en overensstemmelse mellem det liv, du lever hos 

os, og den måde, du ønsker, det skal være på. 

 

Mad til gæster: 

Serviceaftalen dækker ikke forplejning til dine gæster, men de kan efter aftale spise med, og du 

betaler særskilt for deres mad. Men da maden skal bestilles, vil vi gerne vide det i god tid, såfremt der 

er tale om mere end én besøgende. 

Der er gratis kaffe og te på kanden hvis du skulle få besøg. 
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Praktisk omkring lejlighedens indretning 

Inden indflytning vil du få udleveret en tegning af lejligheden komplet med mål. Se eksempel her: 

 

 

Møblering: For at du hurtigt kan føle dig hjemme i din nye lejlighed, anbefaler vi, at du tager møbler 

og ting med, du kender og holder af. 

Det er ikke en god ide at tage for mange møbler med. Det er vigtigt med god plads omkring dine 

møbler og i lejligheden. Vi fraråder tæpper på gulvene, da de kan øge risikoen for, at du snubler og 

falder. Ligeledes er det meget vigtigt, at der ikke er løst liggende ledninger på gulvene. 

Belysningen i lejligheden har stor betydning både for dig og for dem, der skal hjælpe dig. Vi anbefaler, 

at du taler med personalet om, hvad der vil være den bedste løsning i dit nye hjem. 

Der er loftmonterede personløftere i alle lejligheder. Det er ikke sikkert, du har brug for dem, men der 

er sat skinner op i alle lejligheder, så hvis en beboer har brug for hjælp til forflytninger, er det let at 

sætte den nødvendige motor op i skinnen. 
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Hjælpemidler: 

Hjælpemidler, som du allerede anvender før indflytning, såsom badestol, rollator m.m. medbringes til 

dit nye hjem. 

Hvis du skulle få brug for yderligere hjælp på et senere tidspunkt, kan det blive nødvendigt at 

ommøblere, men så taler vi med dig og dine pårørende om, hvordan det kan lade sig gøre. 

Hvad skal jeg have med til min nye bolig? 

At bo på et plejehjem, er som at bo i ethvert andet hjem. Eneste forskel er, at der er personale i 

nærheden, og at der er fælles spise- og opholdsstue. 

 

Tjekliste: 

➢ Møbler 

➢ Gardiner 

➢ Hyggelamper 

➢ TV, radio og dvd afspiller 

➢ Snavsetøjskurv 

➢ Dyner /puder 

➢ Toiletbørste, termometer 

➢ Personlige ejendele såsom tøj og toiletsager inkl. neglesaks og digitalt termometer 

➢ Billeder eller andet som kan bidrage til din livshistorie 

 

Til det lille køkken i boligen: 

➢ Viskestykker /karklude 

➢ Evt. Glas, tallerkener og kopper 

➢ Evt. kaffemaskine/elkogekedel (men aftal det med personalet forinden) 

 

Personalet kan være behjælpeligt med, hvad der yderligere kunne være behov for. 
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Personale på plejehjemmet 

Der er på din etage social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, 

ernæringsassistent, sygeplejersker, ergoterapeut og fysioterapeut. 

 

Velfærdsteknologi: 

Plejehjemmet Jasminvej 27 vil i fremtiden komme til at indeholde flere teknologiske løsninger end den 

gør i dag. I er der installeret loftmonterede personløftere i alle lejligheder. Styring på lys og 

solskærme og gardiner. 

 

Særligt til din familie/venner: 

Inden det blev besluttet, at din mor, din far, din ægtefælle eller anden nærmeste skulle flytte på 

plejehjem, har det ofte været en svær tid. Tilværelsen er blevet for utryg og vanskelig, og I har skullet 

igennem nogle store overvejelser og beslutninger. 

I de nye rammer håber vi, det bliver trygt og godt at være. Men overgangen kan være svær. Nye 

mennesker og nye rytmer. Hvordan kan det personlige liv videreføres i den nye lejlighed? 

Din mor, far, ægtefælle eller anden nærmeste kan have brug for din støtte til at fortælle personalet om 

personlige ting og ønsker. 

Du kan måske også give støtte til, at din nærmeste bevarer sine sociale kontakter uden for 

plejeboligen. F.eks. støtte til at invitere gæster på besøg i det nye hjem. 

For at være sikker på, at alt er rigtig forstået, og kommer rigtigt frem, har din nærmeste ret til at 

vælge, at du eller en god ven støtter i situationer, hvor han/hun føler sig usikker. Det kan være i 

mødet med personalet, lægen, hospitalet, banken osv. 

 

Dødsfald: 
 
Som i det omgivende samfund er dødsfald en uundgåelig del af hverdagen på et plejehjem. Borgeren 
og familiener velkomne til at udtrykke ønsker i forbindelse med den sidste tid. Personalet ser en ære 
i, at den afdøde får opfyldt sit ønske om f.eks. beklædning eller afspilning af musik og lignende. 
 
Vi anbefaler, at mens det endnu kan lade sig gøre og få en god snak om dette. Dette vil vi naturligvis 
gerne være behjælpelig med, hvis I ønsker det. 
Er der mulighed for det, anbefaler vi at familien er til stede i den sidste tid. Efter ønske er det også 
muligt for personalet at kontakte vågekonerne under Røde Kors. 
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Praktiske oplysninger: 

Adgang til lejlighederne 

Der er adgang til lejlighederne fra hovedindgangen. Der er parkeringsplads ud mod Jasminvej, og der 

er elevator til 1. sal. 

Aften og nat er indgangene låst, og hvis du har glemt at få din nøgle med, kan du blot ringe på 

dørklokken, hvorefter personalet kommer og åbner for dig. 

 

Vækstråd: 

Der er valgt et Vækstråd ved plejehjemmet. Rådet bliver inddraget i spørgsmål om tilrettelæggelsen 

af den daglige pleje og omsorg, samvær, ernæringsspørgsmål, aktiviteter, osv. 

Der afholdes hvert år et møde på lokalcentret, hvor alle beboere og deres pårørende kan deltage. 

Her vælges det kommende vækstråd. Du bestemmer selv, om din familie skal deltage. 

Forstanderen inviterer til mødet og modtager gerne ønsker til mødets indhold. 

Den overordnede indflydelse i Sundhed og Omsorg er samlet i 3 forskellige råd: 

➢ Vækstråd bestående af frivillig, beboer, pårørende og forstander 

➢ Brugerrådet 

➢ Ældrerådet. 

Der findes pjecer om de forskellige råd, som du kan rekvirere ved at henvende dig hos forstanderen 

eller i administrationen. 

 
Boligindskudslån: 
Lejere, der flytter i alment boligbyggeri eller ældrebolig, kan søge om boligindskudslån. 
Læs mere om betingelserne for at få et lån til indskuddet på www.aarhus.dk 
 
 
Boligydelse: 
Boligydelse er betegnelsen for boligstøtte til pensionister. 
Læs mere om betingelserne for at få boligydelse på www.aarhus.dk 
 
 
El, vand og varme: 
Betaling sker efter forbrug. 

 

http://www.aarhus.dk/
http://www.aarhus.dk/
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Fodterapeut: 

Egen fodterapeut bibeholdes, ellers kan vi være behjælpelig med navn på en af dem der kommer i 

huset i forvejen. 

Forsikring: 

Indbo- og ansvarsforsikring tegnes af den enkelte beboer. Det anbefales, at eget forsikringsselskab 

kontaktes, da hidtidig forsikring måske ikke dækker ved indflytning i plejebolig 

Fraflytning: 

Da lejligheden skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen, er det ved fraflytning muligt at 

bestille rengøring til gældende tarif, eller man kan vælge selv at gøre det som familie. Der afholdes 

syn straks lejligheden er blevet tømt. Den kan tømmes straks skifteretten har sagt god for det. Ofte 

kan man blot ringe til skifteretten for at høre om dette kan lade sig gøre. 

Frisør: 

Der er mulighed for at få en mobil frisør til at komme hjem til dig i din lejlighed. Hvis du gerne vil til din 

egen frisør i en salon, ledsages du af din familie. 

Frivillige: 

Aarhus Kommune ønsker at udvikle frivilligområdet, så der fremover kommer flere frivillige på 

plejehjemmet til gavn for borgerne. Familie og venner opfordres til at melde sig som frivillige på 

plejehjemmet, hvor de for eksempel kan hjælpe til ved fester, gå ture med beboere, spille på et 

instrument eller synge en sang, læse højt, holde foredrag eller strikke sammen med borgerne. Kun 

fantasien sætter grænser og beboernes ønsker og hvad de har lyst til at deltage i. 

Børnebørn er også meget velkomne, og har man en omgængelig hund, vil andre borgere også nyde 

at snakke med den. 

Familie/venner, der er interesserede i at blive frivillig på plejehjemmet, kan henvende sig til 

forstanderen. 

Gardiner: 

Faconsyede gardiner kan købes til en rimelig pris i forbindelse med indflytningen. Beløbet går til 

besjæling af fælles opholdsrum. 

 

Gæstebog: 

Hvis I ønsker det, kan der etableres en gæstebog i lejligheden, hvor personalet og du kan udveksle 

små beskeder til hinanden om praktiske ting samt om oplevelser i hverdagen. Vi vil dog meget gerne 

at kommunikation kan foregå vis mail. 
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Hørevejledning: 

Personalet har modtaget undervisning på området og kan hjælpe ved problemer med f.eks. et 

høreapparat. 

 

Indkøb: 

Indkøb af tøj og personlige ting varetages af den enkelte beboer sammen med familie/venner. 

Kald: 

Der kan kaldes på personale fra din bolig via et kaldesystem ved akut behov for hjælp. Der kan 

forekomme ventetid, hvis personalet er ved at hjælpe andre beboere. Vi kommer så hurtigt, vi kan. 

Licens: 

Udgifterne til radio/TV-licens afholdes af den enkelte beboer. Har man en ægtefælle, der betaler 

licens, hører man under dennes husstand. 

Læge: 

Du kan bibeholde din egen læge, men vi anbefaler dog at skifte til vores huslæger Peter Stikvad og 

Jeppe Buhl, Nordre Strandvej, Risskov. Flytningen til vores huslæge er gratis ved indflytningen og 

fortages af forstanderen. Du skal blot give tilsagn. 

Medicin betales som hidtil, og kan efter aftale med dig leveres direkte på plejehjemmet. Som 

udgangspunkt ledsager familie/venner til besøg hos egen læge, sygehus eller lignende. 

Nøgler: 

Du vil få udleveret nøgler til din nye lejlighed og til din postkasse. Du kvitterer for modtagelsen, når du 

får dem. Nøglen til lejligheden passer også til yderdøren. Yderdøren bliver låst om aftenen. 

Pedel: 

På Jasminvej har vi en pedel. Hvis der i hverdagen opstår problemer i din lejlighed, som hverken du 

eller dine pårørende kan løse, kan I henvende jer til stedets pedel. 

OBS: Pedellerne assisterer ikke ved ind- og udflytning. 

Penge: 

Vi fraråder, at du har større kontantbeløb liggende i din lejlighed. Såfremt du ikke er istand til at 

varetage din økonomi selvstændigt, kan du evt. få hjælp af din familie til dette. Er dette ikke muligt er 

der mulighed for at søge om en økonomisk værge. 

Vi vil derfor gerne at der ved indflytning er taget stilling til dette. Som personale vil vi helst ikke være 

en del af håndteringen af din økonomi. 



11 
 

Post: 

Din post bliver leveret i postkassen uden for din bolig. 

Rengøring: 

Der er som udgangspunkt rengøring hver anden uge og i det omfang, beboeren evner at deltage er 

dette meget velkomment. Rengøringen er med til at bevare og styrke beboerens egne færdigheder. 

Rygeregler: 

Alle fællesrum er røgfrie – det betyder, at din egen lejlighed er det eneste sted, hvor du og dine 

gæster kan ryge.  

Når der er personale på arbejde i din lejlighed, må du eller dine gæster ikke ryge, da der ud fra 

gældende regler i arbejdsmiljøloven ikke må ryges, hvor personalet arbejder. Såfremt du ryger vil vi 

anbefale at du indkøber en luftrenser. 

Tandlæge: 

Der er mulighed for at beholde egen tandlæge. Som udgangspunkt ledsager familien til tandlæge. 

Ved behov for omsorgstandpleje ansøges via borgerkonsulenterne. Det er personalet, der hjælper dig 

med ansøgningen. Omsorgstandplejen kommer regelmæssigt i huset. Dette kan der søges om, at du 

kan blive bevilget.  

 

Tavshedspligt: 

Personalet har tavshedspligt. Dette betyder, at kun det, du har givet samtykke til, må fortælles videre 

til andre inkl. Din familie. Derfor er det vigtigt at få aftalt, hvad personalet må fortælle videre til familien 

og til offentlige myndigheder som f.eks. læge og hospital. 

Ligeledes er det vigtigt at få afklaret, om personalet må fortælle dine nye naboer, hvis du er syg eller 

er indlagt på hospitalet. Og om personalet må fortælle dine nærmeste familie/venner, hvad du fejler. 

 

Tilsyn med plejeboligerne: 

Embedslægeinstitutionen og Århus Kommune aflægger hvert år uanmeldte tilsynsbesøg på 

plejehjemmet. Dette er jeres sikkerhed for, at personalet lever op til kravene, og du som beboer kan 

føle dig tryg. 

Der udarbejdes en rapport efter hvert besøg. Rapporten er offentlig tilgængelig på Århus Kommunes 

hjemmeside. Vækstrådet får tilsendt kopi af rapporten, og resultatet vil altid blive drøftet på et 

efterfølgende møde. 
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TV: 

TV bliver leveret af Stofa. Se priser på de forskellige TV-pakker på nettet. 

Uden yderligere tilkøb er der allerede installeret en lille pakke. 

 

Udlejer: 

Din lejlighed udlejes til dig via Bygningsafdelingen i Sundhed og Omsorg, som hvert efterår indkalder 

til et fælles møde, hvor huslejen m.v. drøftes og besluttes. Du kan kontakte Bygningsafdelingens 

Boligadministration på tlf.nr. 8940 2000. 

Vaskeri: 

Der er vaskemaskine/tørretumbler i kælderen, og vi hjælper med vask af dit tøj. Du er meget 

velkommen til at hjælpe med dette. 

Personalet kan ikke hjælpe med at vaske sart tøj som f.eks. silke og uld, da det ikke tåler 

maskinvask. 

Vi arbejder ud fra Sundhed og Omsorgs værdigrundlag: 

Troværdighed, respekt og engagement 

 

Er der noget, du/I er i tvivl om, så kontakt endelig forstanderen på plejehjemmet. 

Med venlig hilsen 

Forstander Ann Toustrup 

Telefon og kontakt: 

Hovednummer til Område Nord er 87132900. Telefonen besvares alle hverdage kl. 8.00 – 15.00. 

Uden for lokalcentrets åbningstid kan du kontakte personale på følgende numre: 

Nyttige Numre 

Personale Jasminvej 29 66 79 58 Det er en assistent der går 
med telefonen hele døgnet 

Forstander Ann Toustrup 51 25 14 84 
 
Mail: 
ate@aarhus.dk 

Telefontræffetid er som 
udgangspunkt i tidsrummet 9-
15. Send gerne en sms, hvis 
telefonen ikke bliver taget, så 
ringer jeg op når det er 
muligt. 

 


