Velkommen til

plejecenter
Farsøhthus

Tlf. 8959-4390
 www.norddjurs.dk
 www.farsoehthus.norddjurs.dk

Kontaktperson:
Sygeplejerske:
Assistent:

Respekt, anerkendelse, åbenhed, humor, faglighed og
fællesskab – er de ord, som præger vores daglige
arbejde på Farsøhthus!
Med udgangspunkt i disse ord og Norddjurs kommunes standarder, vil en
sygeplejerske og din kontaktperson sammen med dig vurdere, hvilken
hjælp du har brug for i hverdagen.

Øst:

TLF. TIL AFDELINGERNE
Vest:

 1. sal øst – tlf. 8959-4401
 Stuen øst – tlf. 8959-4402

 1. sal vest – tlf. 8959-4403
 Stuen vest – tlf. 8959-4404
 Parterre – tlf. 8959-4405

Personalet træffes bedst kl. 10.30-11.30, kl. 12.30-13.30 og kl. 15.0016.00.
Karina Kreutzfeldt,
plejecenterleder – email:
kak@norddjurs.dk

Sygeplejerskerne:
 træffes på tlf.
8959-4407/8959-4408

Laila Søgaard Frederiksen,
afdelingsleder – tlf. 8959-4391 email: lsf@norddjurs.dk
PERSONLIG PLEJE
Der tilbydes hjælp til pleje dagligt.
Bad tilbydes x 1 ugentligt eller ved behov.
I enkelte tilfælde kan personalet være behjælpelig med oprulning af hår,
men der henvises til brug af frisør.
Ved sygdom og ferie kan badet flyttes til en anden dag. Badet aflyses ikke
– men flyttes.
Tidspunktet for personlig pleje kan udføres hele døgnet og planlægges ud
fra personalets arbejdstilrettelæggelse og i dialog med beboeren.

Klipning af tånegle er ikke omfattet af ydelsen, og der henvises til brug af
fodterapeut.
ERNÆRING
Faglært personale laver/tilrettelægger kosten på centret. Der er
mulighed for information og vejledning omkring diæter og ernæringsrigtig
kost.
Personalet i afdelingen er behjælpelig med anretning af mad og
drikkevarer.
Beboeren kan spise sammen med andre beboere eller i egen bolig.
Oprydning og opvask efter gæster er ikke omfattet af ydelsen.
RENGØRING
Støvsugning, gulvvask, aftørring, rengøring af badeværelse, renholdelse af
hjælpemidler, sengeredning samt skift af sengetøj, rengøring af
fællesarealer og afdelingens fælleskøkken
Tilbydes som udgangspunkt 1 gang hver 14. dag. Det kan ved sygdom og
ferie være nødvendigt at flytte rengøringen til en anden dag indenfor
samme uge. Rengøringen aflyses ikke – men flyttes.
Hvis der er ekstra behov for rengøring af f.eks. toilet, vil denne opgave
blive udført.
TØJVASK
Tøj vaskes i fælles vaskeri.
Tøj, der ikke tåler maskinvask (uld) omfattes ikke af ydelsen, og må
vaskes af beboeren eller pårørende. Ligeledes er reparation og strygning
af tøjet ikke en ydelse, som kan tilbydes.
Tøjvask er valgfrit – kan evt. udføres af pårørende.
Tøj som vaskes i fælles vaskeri skal være afmærket med bolignr. Dette
foregår med varmebehandling, og ikke alt tøj tåler dette. Derfor vil det i
enkelte tilfælde være nødvendigt at sy nr. i tøjet.
VEDLIGEHOLDELSE AF DAGLIGE FÆRDIGHEDER
Der arbejdes med at inddrage/støtte beboeren i at udføre daglige
færdigheder f.eks. af- og påklædning, bevare gangfunktion og deltage i
udvalgte opgaver i eget hjem.

Genoptræning og vurdering af hjælpemidler sker i tæt samarbejde med
fysioterapeut/ergoterapeut.
NØDKALD
Nødkald bevilges for en kortere periode, og beboeren kan visiteres til et
nødkald, når alle andre muligheder er afprøvet.
Nødkald etableres til beboere med kroniske, varige lidelser f.eks.: svær
astma, svære hjerteproblemer, dårlig reguleret sukkersyge, hyppig
faldtendens, hyppige angsttilfælde.
Sygeplejerske visiterer til nødkald, og der laves skriftlig afgørelse.
Ustabile forløb vurderes hver 3. måned – eller 1 gang årligt. Nødkaldet
opsættes straks efter, der er sket en bevilling. Beboeren modtager hjælp
senest 15 min. efter opkaldet. Sygeplejersken orienteres, hvis beboerens
behov ændres.
HVAD SKAL MAN HAVE MED?
Ved indflytning medbringes:















Møbler
Gardiner
Lamper
Evt. telefon
Dyne – 2 stk. vaskbare
Puder – 2 stk.
Vaskeklude – 10 stk.
Håndklæder – 10 stk.
Sengelinned incl. lagner – 3
sæt
Viskestykker + karklude
Engangsvaskeklude
Toiletsager + barbermaskine
Vaskefade (til øvre og nedre
toilette) – forhør hos
personalet
Føntørrer






Neglesaks/-klipper
Digitalt termometer
Skraldespand
Snavsetøjskurv

Til rengøring:
 Støvsuger m/teleskopskaft
 Kost + fejebakke
 Toiletbørste
Rengøringsartikler:
Såfremt der ikke ønskes tilvalg af
rengøringpakken medbringes:





Neutralt rengøringsmiddel til
opvask, gulvvask, toilet
affaldsposer
toiletpapir

Vi glæder os til et godt samarbejde – Personalet på Farsøhthus

