
Velkommen til plejehjemmet
Bjerggården

Bjerggården, Østerøgade 18, 8200 Aarhus N, Tlf. 8713 3090

Økonomi

Du får et girokort til betaling af indskud og den første husleje. De fleste
vælger derefter at tilmelde betalingen til PBS, så det foregår automatisk.

Når du flytter ind skal du tage stilling til, hvilke servicepakker du ønsker.
Servicepakkerne er mad, tøjvask, leje af linned, rengøringsmidler mm.
Prisen for maden fastsættes af Aarhus Byråd en gang om året. Byrådet
giver tilskud til maden, så du ikke betaler den fulde pris.

Hos kommunens borgerservice og på hjemmesiden borger.dk kan du finde
oplysninger om flyttetilskud og boligstøtte.

Som pårørende kan du hele døgnet komme i kontakt med en medar-
bejder på telefon 2920 9598.

Plejehjemmet Bjerggården er en del af område Christiansbjerg, som også
består af plejehjemmene Abildgården, Fuglebakken, Skelager, Trøjborg og
Vejlby.

Områdechef for Christiansbjerg er:
Anker Thuesen
ankert@aarhus.dk, Tlf. 4030 5109 22
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VelkommentilditnyehjempåBjerggården

Viglæderostilathjælpedigmedatfåengodhverdag,hvordukanfå
hjælptildeting,duikkekanklarelængere.Samtidighåbervi,atdu
fortsættermedatgøredeting,derinteressererdigogdeting,duplejer
atkunnegøreselv.

Personaletbestårafmangefaggrup-
per:social-ogsundhedsassistenter,
social-ogsundhedshjælpere,syge-
plejersker,ergoterapeuter,fysio-
terapeuter,ernæringsassistenter,
husassistenterogpedeller.
Alleerklartilathjælpedig,sådu
fårengodhverdag.

Vihåberdukommertilatføledig
hjemmemeddinenyenaboerog
meddinegenfamilieoggodevenner.

VenlighilsenSusanneAnkær
Forstander

OmplejehjemmetBjerggården

Plejehjemmeterbyggeti3etageromkringenstorgårdhave.Pådefleste
afgangenefindessmåvinduesnichermedmøblerogudsigttilgårdhaven.

Plejehjemmetersammenbyggetmedlokalcentret,hvorderfindescafé,
internetcafé,motionsrum,værkstederogfestsal.

Plejehjemmethar28enslejligheder,derbestårafenstuemedetlille
køkken,etsoveværelseogetstortbadeværelse.Allelejlighederhar
entenenaltanellerenterrasse.Lejlighederneerfordeltpåtreetager.

På1.og2.etagefindesethjørnekøkken,hvorbeboernespisersammen.

Ledsager
Viopfordrertilatdinepårørendeledsagerdighvisduskalindlæggesog
vedambulantkontrol,ørelæge,halslæge,øjenlægem.m.

Rygning
Allefællesrumoggangarealererrøgfrie.Dumårygeidinegenlejlighed,
ogdørentildinlejlighedskalsåværelukket.Derskalluftesud,10-15
min.efterrygningindenpersonaletkommerindilejligheden.Nårper-
sonaleterhosdig,måduellerdingæsterikkeryge.
DetståriArbejdsmiljøloven.

Dokumentation
Personaletskalføreenelektroniskjournal(CURA)påenlillecomputer,
somdeharmedsigrundttilbeboerne.Herskrivesallerelevanteop-
lysninger,sompersonaletskalbrugeforatgivedigdenbedstepleje.

Tavshedspligt
Personalethartavshedspligt.Detbetyder,atkundet,somduhargivetlov
til,måfortællesvideretilandre–ogsåtildinepårørende.Derforerdet
vigtigtatfåaftalt,hvadpersonaletmåfortællevideretilpårørendeog
offentligemyndighedersomf.eks.lægeoghospital.

Deterogsåvigtigtatfåaftalt,ompersonaletmåfortælledinenyenabo-
er,hvisduersygellerindlagtpåhospitalet,ogompersonaletmåfortælle
dinenærmestepårørende,hvaddufejler.



Lejligheder

I stuen er der et lille køkken med vask, to kogeplader og køleskab. Der er
plads til kaffemaskine, elkedel og hvad du ellers har brug for.

Der er telefonstik og antennestik i alle lejligheder. Du betaler for den lille
tv-pakke hos Yousee via huslejen, og det er muligt at tilkøbe flere
programmer.

Aktiviteter

I løbet af året er der en mængde aktiviteter på Bjerggården. Du får hver
måned en oversigt over, hvad der foregår i den kommende måned. En stor
del af disse aktiviteter står en gruppe af frivillige for. Eksempler på ak-
tiviteter er:

Musik og sang

Busture

Bankospil

Ture med en richshaw-cykel

Tirsdagshygge, som er en fælles frokost med ekstra god mad og god tid

Gudstjenester

Sang og bevægelse

Aftensmad sammen med familier med små børn

Særlige aktiviteter ved fastelavn, påske, Sct. Hans, jul og nytår

Praktiske oplysninger

Mad
Der serveres frokost i form af smørrebrød og/eller små lune retter. Det
varme måltid serveres om aftenen. Der er altid to retter om aftenen,
enten hovedret og dessert eller forret og hovedret.

Sidst på måneden får du en menuplan for den kommende måned.

Din familie har også mulighed for at spise med, når det er aftalt på for-
hånd. Spørg personalet om det.

En stor del af den mad, du får, er økologisk, da Aarhus Kommune har et
mål om at 60% af maden i kommunens køkkener skal være økologisk i
2020.

Vask
Der er et vaskeri i kælderen, og personalet tilbyder at vaske for dig.

Rengøring
Kommunen visiterer dig til rengøring, som i øjeblikket typisk er hver an-
den uge. Tal eventuelt med personalet om, hvad du og din familie kan
gøre, hvis der skal gøres mere rent. Vinduerne bliver pudset regelmæs-
sigt, det betales over huslejen.

Læge
Du kan vælge at beholde din egen læge, når du flytter ind på Bjerggården.
Men du kan også vælge at skifte til den læge, er knyttet til plejehjemmet.
Det er Sune Lange fra Lægerne i Risvangen.

Tandlæge
Du beholder din tandlæge. Hvis du får et handicap, som betyder, at du
ikke kan besøge din egen tandlæge, kan tandlægen komme til dig. Det er
omsorgstandplejen, som personalet kan hjælpe dig med at ansøge om.

Træning
Du skal helst bevare din evne til at klare ting i hverdagen. Derfor vil tera-
peuten kontakte dig, så I kan finde frem til, hvordan du kan træne.

Hørevejledning
Personalet er blevet undervist i hørevejledning og kan hjælpe ved proble-
mer med et eventuelt høreapparat.

Frisør og fodterapeut
Du kan fortsætte med at bruge din frisør og fodterapeut, men der er også
mulighed for, at frisøren og fodterapeuten kan komme til dig. Spørg per-
sonalet om det.

Tilsyn

Aarhus Kommune foretager hvert år et tilsyn på plejehjemmet for at



Førindflytning

NårduharsagtjataktilenboligpåBjerggården,vilvigernemødesmed
digogdinfamilie/venner.Detkanentenforegåiditegethjemellerpå
Bjerggården.Hervilvigernehøreomditliv,dinevaner,interesserog
hvaddugerneselvvilkunnegøreihverdagen.Mødetgiverosmulighed
forataftalenærmereompraktisketing,derskalfådinnyehverdagtilat
fungere.

DuskalselvmeldeflytningtilFolkeregister,postvæsen,forsikringsselskab,
telefonselskabogandrerelevantesteder.

Indflytningogindretning
Atflytteindienplejeboligerpåmangemåderdetsammesomatflytte
indienhverandenboligforening.Duogdinfamilie/vennerstårforflyt-
ning,ophængaflamper,gardiner,billederosv.

Dufårenkontaktperson,sombliverdengennemgåendepersonidinhver-
dag.Pådenmådeerderen,somfårettætkendskabtildigogdeting,
derervigtigefordig.

Detervigtigt,atduvælgerattagedetmed,somharbetydningfordig,
ogsomvækkergodeminder.Mendeterogsåvigtigt,atdutænkerpå,at
derskalværegodpladsilejligheden,hvisduharbrugforrollator,køre-
stolellerandrehjælpemidler.Foratforebyggefald,frarådervialle
formerforløsetæpper.

Hardubrugforhjælpaftopersoneriplejesituationer,erderretnings-
linjerfor,hvormegetplads,derskalværeomkringsengen.Iallesove-
værelsererderloftlifte,derskalkunnebruges,hvisdetbliver
nødvendigt.

Udovermøbler,gardiner,lamper,radio,TV,sengetøj,personligeejendele
somtøjogtoiletsagererdetvigtigtmedenvasketøjskurv-gernepåhjul
ogtoaffaldsspande,desudenkøkkenudstyrsomglas,kopper,tallerkener,
viskestykker,karklude,kaffemaskinemm.

Kontaktpersonalet,hvisdueritvivlomnogetvedrørendeindretningen.

Derernødkaldiallerum.Mednødkaldetfårdukontakttilen
medarbejderviatelefonen.Medarbejderenkanværeigangmedat
hjælpeenafdinenaboer,sådukanikkealtidregnemedatfåhjælplige
meddetsamme.
Hvisduharbrugforetnødkald,somdukanhavepådigheletiden,kandu
aftaledetmedpersonalet.

AarhusKommunehartegnetenfællesbrandforsikringforbygningerne.Du
skalselvsørgeforindbo-/tyveri-/ansvarsforsikring.

Ilejlighedenerderenfastgjortogaflåstpengekassesomduogpersonalet
haradgangtil.Derkanduopbevaremindrebeløbikontanter,men
kommunensforsikringdækkerikkeindholdet.

Dufårtonøglertildinlejlighed.Nøglernepasserbådetildinlejlighed,
dinpostkasseogtilyderdøren.Yderdørenerlåstmellemkl.16og07.

Vikanaftaleathaveengæstebogliggendeidinlejlighed,såpersonalet
ogdinepårørendekanudvekslesmåbeskederompraktisketingogom
oplevelserihverdagen.
Viermegetglade,nårdinfa-
milieogvennerharmulighed
foratdeltageinogleafakti-
viteternepåBjerggården.
Deterogsådejligt,hvisdin
familieogvennerharmulig-
hedforathjælpetilsomfri-
villigengangimellemeller
harmulighedforattilbyde
aktiviteterforhelepleje-
hjemmet.Altervelkomment,
kontaktforstanderen,hvisI
hargodeideer.

Rådpåplejehjem
PåBjerggårdenbliverderhvertårvalgtetrådblandtbeboere,pårørende
ogandremedinteresseforlivetpåplejehjemmet.Rådetsopgavererat
varetagebeboernesinteresseritætsamarbejdemedforstanderenogtage
initiativtilaktiviteterpåplejehjemmet.Rådetinddragesirelevante
forholdpåplejehjemmetf.eks.kostplanerogmåltider,samværog
aktiviteter,resultatetaftilsynogarbejdetstilrettelæggelse.


