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VELKOMMEM til Hejlskov 

Plejecenter Hejlskov hører til i Vejle kommune, Senior, område Vest. 
Senior er inddelt i 3 områder, hvoraf Plejecenter Hejlskov hører til i område Vest. 
 

Plejecenter Hejlskov består af 5 leveboenheder, hvoraf den ene er en skærmet enhed for  
demente beboere. 
 

I Centerbygningen kommer der dagbrugere hver dag. Derudover er der hjemmeplejen, 
sygeplejeklinikken, vaskeriet, køkken samt træningsfaciliteter. 
 

Spisestuen i Centerbygningen kan lånes af beboerne i husene til arrangementer 
(fødselsdage og andre mærkedage) i weekender og på hverdage efter kl. 16.00. 
Aftales med Laila Pedersen, telefon 76 81 75 57. 
 

Centerleder, assisterende leder, distriktsleder, samt fys./ergo har kontor i 
centerbygningen.  
 

Yderligere oplysninger se hjemmesiden www.omraadevest.vejle.dk 

 

Hvad er en leveboenhed? 

Hvert hus er indrettet som et levebomiljø, der er kendetegnet af en overskuelig enhed, 
hvortil der er knyttet en fast stab af personale. Der fokuseres på selvbestemmelse og 
demokratiske beslutninger i det enkelte hus, så vidt det er praktisk og økonomisk muligt. 
 

Der lægges vægt på, at personalet i samarbejde med beboerne varetager almindelige 
daglige gøremål, som for eksempel madlavning, tøjvask, rengøring, tømme postkasse osv. 
Det er en selvfølge, at dette kun sker i det omfang, den enkelte beboer magter og ønsker 
det. 
 

Der gives således mulighed for at kunne bo individuelt, suppleret med livet i fællesskabet. 
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Leveboenhedernes indretning 
Husene er indrettet med køkken-alrum, opholdsstue og 10 lejligheder på hver 44 m2. 
Derudover har man 20 m2 i fællesarealerne. 
 

I hver lejlighed er der opholdsrum med soveplads, tekøkken, badeværelse og en lille 
terrasse. 
 

Hejlskovparken hus 52   Hejlskovparken hus 54 
Telefon 7681 7552   Telefon 7681 7554 
mail: hejlskov52@vejle.dk   mail: hejlskov54@vejle.dk 
 
Hejlskovparken hus 56   Hejlskovparken hus 58 
Telefon 7681 7556   Telefon 7681 7558 
Mail: hejlskov56@vejle.dk   mail: hejlskov58@vejle.dk 
 
Hejlskovparken hus 60             Hejlskovparken hus 62 
Telefon 7681 7582   Telefon 7681 7562 
    Mail: hejlskov62@vejle.dk 
 
 

Senest 3 uger efter indflytning indkalder kontaktpersonen til en indflytningssamtale, hvor 
de pårørende indbydes og bl.a. gensidige forventninger drøftes. 
 

Derudover vil sygeplejerske og terapeut deltage i samtalen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hejlskov52@vejle.dk
mailto:hejlskov54@vejle.dk
mailto:hejlskov56@vejle.dk
mailto:hejlskov58@vejle.dk
mailto:hejlskov62@vejle.dk
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Generelle oplysninger 

Der sker ingen ændring i pensionsudbetalingen ved indflytning på plejecentret – 
pensionen udbetales som hidtil.  
 

Den personlige pleje, der ydes på plejecentret, svarer til hjemmehjælp og 
hjemmesygepleje og er dermed gratis. 

Husleje Plejecenter Hejlskov pr. 1.1.2017 
   

Husleje kr. 5.502,00 

Vandafledningsafgift kr.    200,00 

Varme à conto kr.    575,00 

El à conto kr.    325,00 

  Orangeri     kr.           55,00 
  

Vandafledningsafgift, varme og el á conto afhænger af tidligere forbrug. 
 

Beboerindskuddet er på kr. 16.315,00. 
Ovenstående pristalsreguleres hvert år.  
 

Der kan søges om lån til beboerindskuddet hos Vejle kommune telefon 7681 0000. 
 

Domea i Vejle sender lejekontrakt, giroindbetalingskort samt skema om boligstøtte til den 
nye lejer.  
 

Giroindbetalingskortet skal bruges ved første huslejebetaling og den bruges som 
dokumentation og vises til teknisk serviceleder før indflytning kan finde sted.  
 

Det næste girokort, som lejeren modtager fra Domea, kan afleveres i banken, hvorefter 
betaling kan foregå via PBS. 
 

Boligstøtte og varmetillæg 

Kan søges hos Vejle kommune telefon 7681 0000. 
 

Antenne – Egtved antenneforening 
Al henvendelse vedr. ind- og udflytning samt opkrævning skal foregå til Egtved 

Antenneforening Tlf. nr. 7695 8411. 

 

Se også Egtved antenneforeningens hjemmeside www.egtvedantenne.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egtvedantenne.dk/
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Priser på mad, vask og rengøring pr. 1. januar 2017: 
 

Madservice kr. 3.542,00 

Vask kr.       23,00 

Rengøringsmidler kr.       83,00 
 

 
Beboeren udfylder et aftalekort udleveret på Hejlskov, hvor man vælger ydelser. 
 

Derefter modtager beboeren 2 indbetalingsgirokort.  
 

Det ene indbetalingskort er for madservice  kr. 3.542,00  
Det andet er for vask og rengøring                               kr.    106,00  
 

Disse giroindbetalingskort skal indbetales første gang i banken, hvorefter de kan tilmeldes 
PBS 
 

Såfremt beløbene ikke er rettidigt indbetalt, vil der blive pålagte et gebyr på kr. 200,00 pr. 
giroindbetalingskort. 

 
Aktivitetskasser i hvert hus 
Beboernes Aktivitetskonto i Middelfart Sparekasse reg.nr. 0878 
 

 

Hus 52 
 

Hus 54 
 

Hus 56 
 

Hus 58 
 

Hus 62 
 

322 5965 624 
 

 

322 5965 608 
 

322 5965 616 
 

322 5965 594 
 

322 5965 586 

 
Aktivitetskassen dækker: 

 Duge og vask af duge. 

 Aviser og blade 

 Blomster til fødselsdage, indflytning og udsyngning.  

 Blomster til fællesarealerne, krukker udendørs, frø og muld. 

 Julegaver, julekalender, juletræ og gran. 

 Kattemad, fiskefoder og hundefoder 

 Is, jordbær og andet mundgodt 

 Udgifter til bussen 

 Fællesudgifter til underholdning, når det gælder alle 

 Kirkelinje 

 Vinduespudsning 

 Medicinbægere  

 Pærer til egen lejlighed 
 
Beboerne indbetaler et beløb hver måned - spørg i huset.  
 

En af de pårørende administrerer denne kasse i samarbejde med den køkkenansvarlige. 
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Aktiviteter på Hejlskov 

Hver uge 

 Tirsdag og torsdag formiddag kl. 10.30 – 11.30 er der gymnastik i centerbygningen 
 

 Hver anden torsdag eftermiddag sang eller anden underholdning i 
centerbygningen 

 

 HerreGodt er en klub med aktiviteter kun for mænd  
 

 Erindringsdans 
 

 Fast aktivitetsmedarbejder hver aften mandag til torsdag 
 
Årligt 
 
Januar Bankospil v/Hejlskovs Venner 
Februar  Kyndelmissefest og generalforsamling i venneforeningen 
April Forårsfest med valg til beboerpårørenderådet 
Maj Sommerhus 
Juni Pensionade og Sct. Hans 
Juli Holder vi ferie 
August arrangement v/Hejlskovs Venner 
September Sensommerfest  
Oktober Efterårsmarked 
November Før julekomsammen 
December Vejen Garden kommer 1. søndag i Advent, julegudstjeneste 
 
Vi får også besøg af blandt andet Max Mortensen, Reporto (sko) og når kjoledamen 
kommer, går beboerne mannequin, før der kan købes tøj. 
 

Arrangementer 

Mærkedage og højtider markeres på forskellig vis, fortrinsvis i leveboenhederne. 
Arrangementer annonceres i Agern. 
 

Attester 

Dåbsattest og eventuel vielsesattest (kopi kan bruges) bedes opbevaret i 
samarbejdsbogen. 
 

Sygesikringsbevis og medicinkort kan opbevares i samarbejdsbogen.  
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Beboer- pårørenderåd 

Opgaver: 

 Fungerer som talerør for beboerne i alle spørgsmål af fælles interesse. 

 Samarbejder med venneforeningen omkring arrangementer. 

 Kommer med forslag til tilrettelæggelse af Hejlskovs hverdag. 
 
Referat af møderne kan læses i ”Husavisen Agern”. 
Pårørende kan altid henvende sig til beboerpårørenderådet og centerleder. 
Vedtægter for beboerpårørenderådet kan læses på hjemmesiden. 
 
 

Beboer/ pårørenderådets sammensætning: 

 5 pårørende, som repræsenterer hver sit hus. 

 1 beboer 

 1 medarbejder 

 Centerlederen (fungerer som sekretær) 

 1 frivillig (kasserer) 

 Ældrerådsrepræsentant 
 

Beklædning 

Tøjet mærkes med navn eller anden mærkning. Aftal med personalet i huset, om I selv 
har mulighed for at gøre det.  
 
Hvis pårørende selv ønsker at vaske beboerens tøj, er man velkommen til det. Aftales 
med personalet. 
 

Ved indkøb af nyt tøj, ønskes tøj, der kan tåle maskinvask og tørretumbler. Helst så lidt 
strygetøj som muligt. 
 

Vaskemaskinen i boenheden benyttes af beboerne, og personalet vil selvfølgelig være 
behjælpelig. 
 

Medbring ca. 10 stk. håndklæder, heraf gerne 4 mindre håndklæder og 4 sæt 
sengelinned. 

 

Besøg 

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med de pårørende. Trods alle bestræbelser kan intet 
personale erstatte kontakten med familie og venner. 
Derfor håber vi, at gæsterne altid vil føle sig velkommen på Hejlskov. 
 

Pårørende er altid velkommen til at henvende sig til personalet, hvis der er brug for 
yderligere oplysninger. 
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Pårørende har også mulighed for at spise med mod betaling: 
 
Morgenmad  20 kr. 
Frokost  20 kr. 
Middag  50 kr. (det varme mad bestilles dagen før)  
 
 

Der ligger en samarbejdsbog hos beboeren indeholdende diverse dokumenter blandt 
andet den tværfaglige handleplan. 
Derudover dokumenters plejeforløb etc. i den elektroniske journal. 
 

Kontaktpersonerne for den enkelte beboer præsenteres i forbindelse med 
indflytningssamtalen. 
 
Kontakt til huset kan også foregå telefonisk, og derudover vil vi meget gerne have en e-
mailadresse, som vi kan sende diverse informationer.  
 

Hus 52 er den skærmede enhed på Hejlskov. De har en brochure, som beskriver de 
særlige forhold, som gør sig gældende hos dem. 

 

Brandfare 

Der er direkte forbindelse til brandvæsenet, hvis der opstår brand eller udvikler sig røg i 
lejligheden. 
 

Samtidig opfordrer vi til at undlade rygning i sengen og levende lys i lejlighederne. 
 

Bøger og blade 

Specielle ønsker kan opfyldes fra bibliotekets side f.eks. lydbånd. 
Husk at flytte adresse, hvis der holdes egen avis. 
Det kan evt. aftales i den enkelte leveboenhed, om man ønsker en fælles avis. 

 

Fodpleje 

Kontaktpersonen kan formidle kontakt til fodplejer. 
Det annonceres i Agern, hvornår fodplejeren kommer på Hejlskov. 
Der er mulighed for at søge om tilskud til fodplejebehandling hos Vejle Kommune   
telefon 7681 0000 til fodpleje. 

 

Forsikring 

Plejecenteret har en brandforsikring. Den dækker bygningerne samt nagelfast inventar. 
Ønsker beboerne at have indbo/løseøre- samt ansvarsforsikring, skal beboeren selv 
betale det. 
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Hjælpemidler 

Hjælpemidler, som har været i brug i hjemmet skal medbringes på plejecenteret. 
 

Hjælpemidler er en personlig bevilling, og hvis beboeren får behov for andre 
hjælpemidler end de medbragte, vurderes behovet af fysioterapeut eller ergoterapeut 
som ansøger om det fornødne.  
 

Mindre omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse af hjælpemidlet afholdes af 
beboeren (Værktøjskassen på Egetoft kan evt. kontaktes, på torsdage mellem kl. 10-12  
tlf. 5048 5290 eller mail egtved@frivejle.dk) 
 

Badebænke og håndgreb skal borgerne i Vejle kommune selv indkøbe og opsætte, da 
dette anses for at være et forbrugsgode. 

 

Husavis 

”Husavisen Agern” udkommer en gang om måneden dog ikke i juli måned. 
Avisens formål er bl.a. at informere om kommende aktiviteter, mærkedage på Hejlskov 
samt forskellige indlæg. 
 

Nyindflyttede beboere bliver interviewet af vores dygtige redaktør Anna Marie 
Bladtkramer og artiklen samt et foto af beboeren sættes i Agern. 
 

Alle er velkomne til at komme med indlæg. 
 

Pårørende har mulighed for at få avisen sendt med posten (pris kr. 20,00) eller via mail.  
Besked til jybja@vejle.dk 
 

Derudover udkommer et områdeblad, dækkende alle i område Vest.  

 

Høreomsorg 

Kontakt Myndighedsafdelingen i Vejle Kommune hvor hørevejlederne træffes telefonisk 
mandag til torsdag fra kl. 8.30 – 11.00 på tlf. 76 81 80 80 
Eller henvend Jer til personalet i huset. 

 

Hårpleje 

Frisør kommer i husene efter individuelle aftaler. Se datoer i Agern. 
Ønsker man at benytte frisør uden for centeret, er man velkommen til det.  
Transporten skal man selv sørge for. 

 

Indretning 

Indretningen og møbleringen af stuen/lejligheden må ske så det er hjemligt for beboeren 
og samtidig giver plads til at pleje kan udføres trygt og sikkert for både beboer og 
personale. 
 

mailto:egtved@frivejle.dk
mailto:jybja@vejle.dk
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Beboerens behov for pleje og hjælpemidler har indflydelse på hvor meget gulvplads der 
skal være fri, for at overholde regler for personalets arbejdsmiljø. Hvis behovet for pleje 
ændrer sig, kan det derfor være nødvendigt at flytte rundt på stuen. Ommøblering er 
beboer/ pårørendes ansvar og ligeså hvis nogle møbler skal flyttes herfra.  
Af hensyn til faldrisiko frarådes kraftigt løse tæpper. Faste tæpper frarådes også af hensyn 
til kørsel med kørestole. 
 
Det anbefales at sætte filt eller andet under stole og andre ting, der kan ridse gulvet, da 
beboerne selv hæfter for reparation af gulvet ved lejeophør. 
 

Der skal i soveafdelingen være god belysning. Ret evt. henvendelse til Peter Rasmussen 
(teknisk servicemedarbejder), som kan rådgive omkring køb af lamper.  
 

I forbindelse med indflytning stiller vi gerne en værktøjskasse til rådighed. 
 

Der er i hver lejlighed installeret kaldeanlæg. 
 

Når beboer/pårørende og personalet snakker sammen, kan der ofte findes en god 
løsning, som både tager hensyn til beboerens ønsker om indretning af sit hjem og 
personalets arbejde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er beskrevet to forskellige plejebehov med forslag til indretning: 
 

Plejebehov A Person kan selv hjælpe med forflytning i sengen og med at komme af/ i 
seng. Har brug for hjælp til støttestrømper og fodtøj. Går selv rundt ved 
rollator 

Forslag A Sengen kan stå op ad væggen. Der skal være mindst 75 cm plads til  
hjælperen langs hele den ene side af sengen og ved fodenden.  
God gangplads mellem møbler. (Se Bilag A) 

Plejebehov B Person har brug for hjælp til pleje og forflytning i sengen.   
Kan ikke selv hjælpe til med at komme af/i seng. Bruger kørestol. 

Forslag B Sengen kan stå med gavlen mod væggen i området med skinner til 
loftslift. 
Der skal være mindst 75 cm til hjælperen langs begge sider af sengen og 
ved fodenden. Mellem sengen og badeværelse skal der være mindst 1,5 
m vendediameter til arbejde med loftslift. Der skal være 90 cm passage 
mellem møbler, så kørestol kan komme rundt. (Se Bilag B). 

Hejlskovs ergoterapeut tlf. 21 59 72 50 og fysioterapeut 21 24 32 64 deltager gerne i snak 
om forslag til indretning. 
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Internet 
Der er mulighed for trådløs opkobling i lejligheden. Udgiften afholder beboeren selv. 
Vi kan give en gæstekode til vores trådløse netværk. 

  

Kirkelig betjening 

Hver søndag er der direkte transmission af gudstjenesten fra Egtved kirke i boenheden. 
 

Der afholdes gudstjeneste med altergang på plejecenteret en gang om måneden i 
centerbygningen. Som regel kl. 1430 den sidste tirsdag i måneden, hvilket annonceres i 
Agern. 
 

Hvis der er ønske om at tale med præsten, kan personalet være behjælpelig med at 
træffe en aftale. 
 

Kost fravær 

Når man er væk ud over 1 døgn, betales kostpenge tilbage 
 

Læge 

Beboerne beholder som udgangspunkt sin egen læge.  
Inden for en radius af 10 km fra plejecenteret, er den enkelte beboer frit stillet med 
hensyn til lægevalg.  
Der kan søges om dispensation, hvis man ønsker at beholde sin læge længere væk end  
10 km. 
 

Manicure 

Marianne Amstrup, vores fodplejer, tilbyder klipning af fingernegle. 
Prisen vil være 80,00 kr. pr. gang og indbefatter rens, klip og filning af negle. 
Man kan vælge, at det kun er samtidig med fod behandling eller ca. hver anden uge. 
Pårørende skal kontakte Marianne på tlf. 75 55 25 59 
Obs!  
Dette er et tilbud til beboerne, da det er en plejeopgave, at klippe fingernegle hos 
beboerne.  
 

Medicin 

Beboeren betaler selv for al medicin. Medicinudgifter betales en gang månedligt. 
Apoteket opkræver beløbet og kan betales via betalingsservice. 
  
Der kan eventuelt søges tilskud til livsvigtig medicin og almindelig receptpligtig medicin 
gennem egen læge. 
 

Medicinen opbevares i aflåst skab på egen stue, og personalet hjælper med 
administration af dette. 
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Medicinbestilling administreres på følgende måde: 
 

 Når et præparat er tæt på at slippe op, hvilket opdages i forbindelse med 
doseringen, bestilles der en ny portion elektronisk. 
Dette aftales med beboeren og dokumenteres i journalen. 

 Lægen godkender bestillingen, hvorefter den sendes til apoteket. 

 Apoteket leverer medicin dagligt. 

 Den deles ud af sygeplejersken eller assistenten, som krydser af, at den bestilte 
medicin er leveret, hvorefter den låses ind i beboerens aflåste skab. 

 Følgesedlen lægges sammen med øvrig post på det aftalte sted. 

 Vi kontrollerer ikke fakturaer. Vi kontrollerer kun, at den rigtige medicin er 
kommet hjem. 

 
Vi anbefaler dosispakket medicin i de tilfælde, hvor den medicinske behandling er stabil.  
Det er mere sikkert og på lang sigt mere økonomisk.  
 

En gang om året kommer egen læge og gennemgår beboerens medicinliste. 
 
Opstår der et akut behov for medicin aften, nat eller weekend, kan det blive nødvendigt, 
at bede familien hente det.  

 

Nøgler 

Der udleveres 4 nøgler, som passer til lejligheden. 
Nøglen passer til hoveddør, egen lejlighed, aflåst skab, teknik skab og postkasse. 
Personalet har adgang med universalnøgle til hele huset. 

 

Post 

Leveres i postkassen uden for hovedindgangen til hver boenhed. 
Det er beboerne eller de pårørende, der har ansvaret for at få postkasserne tømt. 
I særlige tilfælde er personalet behjælpelig. 

 

Radio – TV – video – dvd 

Fjernsyn, radio og video står til afbenyttelse i fællesrummet. Stik til egen radio og fjernsyn 
findes i lejligheden. Man betaler selv licens.  

 

Rengøring 

Hjælp til rengøring ydes i den udstrækning, beboeren ikke selv er i stand til at klare 
opgaven. Kommunens serviceniveau er til rengøring hver 14. dag. Hvis beboer og familie 
vurderer, at der er behov for mere rengøring, er man velkommen til at finde andre 
muligheder f.eks private firmaer. 
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Rygepolitik 

Ifølge den nye rygelov må der kun ryges udenfor eller i egen lejlighed. 

 

Tandpleje 

Iflg. lov om tandpleje, skal kommunen tilbyde omsorgstandpleje. Man kan frit vælge om 
omsorgstandplejen skal foretages af kommunal tandpleje eller praktiserende tandlæge/ 
klinisk tandtekniker. 
 

Undersøgelse og forebyggelse kan foregå i dit hjem af den kommunale tandpleje. Er 
behandling nødvendig, foregår den på Tandplejens klinik i Sundhedshus Vejle. Du skal selv 
betale transport. 
Det er Centersygeplejersken på Hejlskov, der visiterer til omsorgstandpleje.  
 
Det koster 510,00 kr. om året at deltage i omsorgstandplejen. 
Ret henvendelse til personale, som vil være behjælpelig med kontakten. 

 

Telefon 

Der findes stik til telefoner i hver lejlighed. Beboeren skal selv sørge for flytning af telefon. 
Flytningen betaler beboeren selv. 

 

Toilet artikler 

Pårørende bedes være behjælpelig med indkøb af varer til personlig pleje så som 
shampoo, sæbe, creme, tandpasta mv.  
Der må gerne købes ind, så der er et lille lager at benytte. 

 

Træning 

Der er ansat en fysioterapeut og ergoterapeut på plejecenter Hejlskov. 
Træning ved ergo- og fysioterapeut aftales individuelt og behovet vurderes når beboeren 
flytter ind. 
 

Venneforeningen  
Er behjælpelig med at arrangere fester, køreture ud i det blå, hjælper ved 
sangeftermiddag, banko og ledsager til sygehus, kirke og gåture.  
 

Hver anden fredag køres i brugsen. Beboerne kan køre med, eller de kan sende bud med.  
 

Venneforeningen vil i det hele taget give en hånd med, når der er behov for hjælp.  
 

Pårørende opfordres til at være medlem af foreningen. Kontingent er p.t. kr. 60,00 årligt.  
 

Venneforeningens pjece udleveres ved indflytningssamtale. 
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Økonomi 
Beboere og pårørende udfylder ved indflytningen aftalekort, i forhold til kost, rengøring 
og vask. 
 

Såfremt beboerne ikke selv kan varetage deres økonomi, ligger ansvaret hos de 
pårørende og ikke hos personalet. 
 

Er der ingen nære pårørende er personalet behjælpelig iflg. Vedtagne retningsliner. 
 

Der opfordres til, at have så få kontanter som muligt liggende. 
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Værdier 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Godt samarbejde 

Fleksibilitet, rummelighed, hjælpsomhed, tryghed, accept, åbenhed, 

ærlighed, loyalitet, forståelse og respekt. 

 

 Indflydelse, medbestemmelse, ansvarlighed 

Inddrages i løsningsmuligheder, engagement. 

 

 Udvikling 

Respekt for det enkelte menneske. 

For beboerne betyder det blandt andet hjælp til selvhjælp, træning, 

gøre nytte i dagligdagen 

For medarbejderne betyder det opdatering af nyeste viden. 

 

 Fællesskab 

Omsorg, tillid, humor og glæde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


