Velkommen
til
Birkebo

Oktober 2021

Kære

_______________________

Velkommen til Birkebo!
Vi håber, De hurtigt må blive glad for at bo her. Vi vil gøre vores bedste for at
gøre indflytningen så nem for Dem, som muligt. Derfor har vi lavet denne
velkomstbrochure, der bl.a. indeholder nogle praktiske oplysninger, vi tror, De
kan have glæde af.
Birkebo er en selvejende institution under ”Foreningen til Fremskaffelse af
Boliger for Ældre og Enlige”.
Foreningen har følgende vision og værdigrundlag:
Vision:
”At skabe en indholdsrig hverdag, så hvert enkelt hus er et godt og
attraktivt sted at bo, gæste og arbejde”
Værdigrundlag:
-

Visioner og udviklingsparathed i alle led i foreningen
Forskellighed og mangfoldighed i metode og opgaveløsning
Værdighed og respekt for ældre mennesker med livskvalitet
som nøgleordet
Kvalitet og kompetence i alle ydelser
Høj grad af etik i alle handlinger og relationer

Vi vil gerne skabe mulighed for, at De kan leve livet, som De måtte ønske det,
med størst mulig grad af selvbestemmelse, og samtidig også medansvar for
egen tilværelse.
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Birkebo:
Birkebo er renoveret i 2011 og har nu 72 moderne plejeboliger, fordelt på 3
afdelinger, derudover er der tilknyttet eget stor køkken og restaurant.
Birkedalen:

24 boliger = Demensafdelingen (bolig 01-24)

Birkevangen:

24 boliger = alm. plejeafd.

(bolig 101-124)

Birkelyet:

24 boliger = alm. plejeafd.

(bolig 125-148)

Indgang:
Hovedindgangen: vender ud mod Hellebo Park. Der er automatisk døråbner
og plan adgang.
Når hoveddøren er låst i aften-/nattimerne, tryk da venligst på knappen på
tastaturet på stolpen til venstre for indgangen, og medarbejderne vil lukke
Dem ind.
Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere i indkørslen, da det
er redningsvej for brandvæsen og sygetransporter m.m.

Parkeringsforhold:
Ved indkørslen til Birkebo er en parkeringsplads, som alle er velkomne til at
benytte gratis.
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Relevante telefonnumre:
Birkebo’s hovedtelefonnummer

tlf.: 4925 0000

Forstander Lotte Hermansen

tlf.: 4925 0015
Mail: lot46@helsingor.dk

Afdelingssygeplejerske Ulla Colsted Larsen
Mail:
Afdelingsleder Søs Nehring
Varmemester

tlf.: 4925 0016
Mail: søs46@helsingor.dk
tlf.: 4925 0019
Mail: Birkebovm@bjornsholm.com

Køkken

tlf.: 4925 0011

Leder af køkken/service Birgitte Larsen
Kontor – Servicepakker / Husleje
Lotte Studsgaard

tlf.: 4925 0014
ucl04@helsingor.dk

tlf.: 4925 0011
Mail: bba04@helsingor.dk

tlf.: 4925 0000 /2-1
Birkeboadm@bjornsholm.com

I aften-/nattimerne samt i weekender, på helligdage m.m. kan De altid
komme i kontakt med Birkebo via den ansvarshavende, som altid træffes
på tlf.nr.: 2531 1703
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Birkebo’s boliger:
Alle boliger er 1-værelses lejligheder med eget bad/toilet og et lille
køkkenafsnit med vask, køleskab og stikkontakt til eks. kaffemaskine.
Der er enten direkte adgang til have eller svalegang/balkon fra boligerne eller
fransk altan.
Der er fælles ophold- og spiseafdeling i alle 3 afsnit.

Deres bolig:
Deres bolig har nr. __________ og er beliggende i _____________________

Indflytning/Nøgler:
Ved indflytning vil De få udleveret nøgler til boligen, opbevaringsboks samt
postkasse.
Desuden skal De gennemgå et indflytningssyn sammen med varmemesteren.
Her skal De evt. sammen med Deres pårørende godkende boligens stand.
Dørskilt:
På postkassen ved Deres bolig er opsat et lille skilt, hvor Deres navn vil stå.
Indretning af boligen:
Boligen er kun møbleret med en elektrisk seng, der er specielt indrettet m.h.p.
at sikre medarbejderne gode arbejdsstillinger samt at give Dem mulighed for
selv at indstille eks. hovedgærdets højde m.m. Bortset fra sengen kan De
indrette boligen stort set, som De ønsker det, når blot medarbejderne kan
komme til at hjælpe Dem på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Det er en god idé, ikke at medbringe for mange møbler ved indflytningen.
Kort efter Deres indflytning vil en medarbejder fra plejen og ledende
sygeplejersken i fællesskab se på Deres boligindretning. De vil her få
mulighed for at få vejledning i, hvordan De mest hensigtsmæssigt kan
indrette boligen, herunder også vejledning i, hvilke af Deres egne møbler, De
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vil kunne have mest glæde af, eks. en lænestol, der ikke er for lav, en
kommode eller lignende, der giver mulighed for ”skabsplads” etc.
Såfremt De ønsker et gulvtæppe, anbefaler vi, at De vælger et fast tæppe,
idet der med løse tæpper kan være fare for, at De falder og kommer til skade.
Vi gør opmærksom på, at boligen ikke har lys i stuen og gangen, hvorfor det
er vigtigt, der bliver opsat lys, inden De flytter ind.
Der hører ikke gardiner til i boligen, så vi anbefaler, De hurtigst muligt
anskaffer gardiner, således at De er sikret mod uønsket indblik i Deres bolig.
Endelig beder vi Dem huske at medbringe 2 stk. dyner og 2 puder (se
venligst under ”Praktiske oplysninger/vask”).
Skulle De få brug for at anvende specielle hjælpemidler som f.eks. kørestol
eller personlift, kan det blive nødvendigt at fjerne evt. møbler og/eller
gulvtæpper straks, hvis disse forhindrer brugen af nødvendige hjælpemidler.
Pleje og omsorg:
Plejen er individuel og tilrettelægges i samarbejde med Dem ud fra Deres
ønsker og behov.
Vi vil tilstræbe, at Deres personlige ressourcer i videst mulige omfang styrkes
og bevares, og at De bliver så selvhjulpen, som muligt.
De vil få tildelt en medarbejder i plejen som fast kontaktperson.
Hver afdeling har ansat medarbejdere med forskellig faglig uddannelse.
Øverste ansvarlige for den daglige pleje og omsorg er den ledende
sygeplejerske.
Der vil altid være en ansvarshavende på Birkebo, som De kan kontakte ved
akut behov.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Aktiviteter:

Aktivitetsafdelingen har både fællesarrangementer, som
alle kan deltage i, hvis de har lyst, og specielle/lukkede
arrangementer, der f.eks. tager sigte på beboere med
fælles ønsker/behov.
Alle Aktivitetens planlagte tilbud annonceres for 1
måned ad gangen i Birke-Bladet. De vil blive orienteret
om, hvilke tilbud, Aktiviteten har, De vil kunne gøre brug
af, såfremt De ønsker det og er tilmeldt
aktiviteter/betaler aktivitetskontingent.

Apotek:

De kan frit vælge, hvilket apotek, De ønsker Deres
medicin leveret fra. Axeltorv Apotek og Stengade Apotek
leverer begge medicin på Birkebo på alle hverdage. De
skal selv betale alle udgifter i forbindelse med levering af
Deres medicin, herunder også udgifter til levering af akut
medicin. Det er en forudsætning for, at De kan få leveret
Deres medicin fra apoteket, at De er tilmeldt PBS
(Pengeinstitutternes Betalings Service).

APV:

Deres bolig er også medarbejdernes arbejdsplads. Vi
skal derfor (ifølge Arbejdsmiljølovgivningen) foretage en
vurdering af, om medarbejderne har mulighed for at
hjælpe Dem på en sikkerheds- og sundhedsmæssig
forsvarlig måde. Dette kaldes en ArbejdsPladsVurdering
(= APV) ledende sygeplejerske vil således sammen med
en medarbejder vurdere, om indretningen af Deres bolig
tillader medarbejderen at udføre sit arbejde uden risiko
for sit helbred. Samtidig vil ledende sygeplejerske
vurdere, om indretningen evt. kan gøres mere
hensigtsmæssig af hensyn til Dem, eks. om der ligger
løse tæpper, De risikerer at falde i. Ledende
sygeplejersken vil således også være Dem behjælpelig
med at få "en sikker bolig". Skulle det vise sig at være
nødvendigt
med
ændringer
af
hensyn
til
medarbejderens arbejde, skal disse ændringer foretages
i flg. loven, hvorimod ændringer af hensyn til Deres
sikkerhed kun foretages, hvis De ønsker det.
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Avis:

Ønsker De at holde avis, kan De blot bestille/beholde
Deres abonnement.

Bank:

Vi kan desværre ikke tilbyde egentlig bankservice på
Birkebo udover PBS.
De eller Deres pårørende har imidlertid mulighed for
eks. at gå på netbank via den fælles DUKA-computer,
der står i Aktiviteten.

Beboer-råd:

Birkebo har et Beboer-/pårørenderåd. Oplysninger om
medlemmer kan fås ved henvendelse til forstanderen.
Referat af rådets møder kommer i Birke-Bladet og på
hjemmesiden. Alle er velkomne til at henvende sig til et
af rådets medlemmer eller til forstanderen, hvis der er et
emne, man ønsker behandlet af rådet. Vedtægter for
rådets kompetence m.m. fås ved henvendelse
forstanderen.

Bibliotek:

Ønsker De at låne bøger, musik- og lydbånd etc., kan
De få hjælp til dette ved henvendelse til
aktivitetsmedarbejderen.

Billeder:

Vi gør opmærksom på, at såfremt De borer huller i
væggene, vil De selv blive pålagt udgiften til reparation
af væggen, når boligen fraflyttes.
Hvor der er opsat loftskinner til lift i boligen, er det muligt
at fastgøre ophæng til billeder i underkanten af
liftskinnen.

Birke - Bladet:

Er en informationsavis, der udgives af Birkebo. Den
udkommer 4 gang om måneden og uddeles gratis til alle
beboere. Avisen bliver ligeledes lagt ud på Birkebos
hjemmeside. www.Birkebo-dsi.dk
Alle er velkomne til at komme med indlæg til avisen.
Indlæg kan afleveres i administrationen. Deadline for
aflevering af indlæg til førstkommende udgave er den
20.
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Birke - Bussen:

Birkebo har en minibus, der bruges til udflugter med
beboerne. Vi kører ture så ofte, som muligt. Alle
beboere, der kan have glæde af at komme med ud at
køre,
og
som
er
tilmeldt
aktiviteter/betaler
aktivitetskontingent, får på skift tilbud om at deltage i
turene. Hvis De er gangbesværet og har brug for
hjælpemidler som eks. rollator eller kørestol, skal De
søge P-tilladelse for at kunne deltage i køreturene.
Yderligere oplysning herom får ved henvendelse til afd.
sygeplejersken.

Blomster:

Hvis De kan, skal De naturligvis selv passe Deres
blomster. Har De brug for hjælp, vander medarbejderne
gerne deres blomster. Men det er en god idé, at de
blomster, De har, ikke er vanskelige at passe, da vi
udelukkende kan tilbyde at vande dem, når der alligevel
gøres rent i deres bolig.

"danmark":

Er De medlem af sygeforsikringen "danmark", råder vi
Dem til at bevare medlemskabet, idet De ikke kan tegne
nyt abonnement efter indflytning i plejebolig.

Dyner og puder:

De skal selv medbringe Deres egne dyner og
hovedpuder på Birkebo. Vi anbefaler, at De medbringer
mindst 2 vaskbare dyner (min. 60C) samt mindst 2
vaskbare hovedpuder for det tilfælde, at der opstår
behov
for
at
vaske
dyne/hovedpude,
idet
dyner/hovedpuder ikke kan forventes vasket samme
dag, de afleveres til vask.
Det er vigtigt, at dyner/puder mærkes, således at de ikke
bortkommer i vask.
Af hygiejniske hensyn kan vi desværre ikke tilbyde at
vaske fjerdyner/–puder.

Døgnrytme:

Birkebo er Deres hjem, hvorfor vi vil tilstræbe, at De kan
føre en tilværelse, der i videst mulige omfang svarer til
Deres ønsker. Derfor vil en medarbejder kort efter Deres
indflytning tale med Dem (- og evt. Deres pårørende,
hvis De ønsker det) om, hvorledes De gerne vil have,
Deres hverdag skal forløbe. Vi vil bestræbe os meget på
at efterkomme Deres ønsker - eks. vedrørende hvornår,
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De ønsker at stå op/gå i seng, spise morgenmad, gå i
bad etc. Der findes ingen "regler" på området, men vi er
naturligvis nødt til at tage hensyn til, at ikke alle beboere
kan få hjælp på samme tidspunkt, og at
medarbejderressourcerne er begrænsede.
El, vand og varme: El og vand er en del af huslejen. Der betales a´conto
varme. De skal selv søge om varmetillæg. Blanket
udleveres ved indflytning eller De kan benytte Borger.dk.
Fjernelse af
møbler:

Opstår behov for at fjerne nogle af Deres møbler, er De
selv ansvarlig for at sørge for dette. Birkebo kan ikke
tilbyde
opbevaring,
da
vi
ikke
råder
over
møbeldepotrum. Har De ikke mulighed for selv at få
fjernet møblerne, kan Birkebo sørge for dette mod
betaling.

Fodterapeut:

Birkebo har en fodterapeut, der kommer fast.
Behandling efter aftale. De kan søge fodplejekort
såfremt de er berettiget til dette hos Helsingør
Kommune. Afregning med fodterapeuten kan ske
kontant eller via PBS. Fodterapeuten kan også klippe
Deres fingernegle (mod betaling), hvis neglene eks. er
meget hårde/tykke. Alm. fingernegle klippes gratis af
plejemedarbejderne, såfremt De selv sørger for en god
neglesaks.

Forsikringer:

Vi opfordrer Dem til at kontakte Deres forsikringsselskab
for at høre, om Deres eksisterende forsikringer også
passer til Deres behov i den nye plejebolig.

Fraflytning:

Ønsker en beboer at fraflytte Birkebo, er det op til
beboeren og evt. pårørende at klare flytningen selv.
De forbundne udgifter med flytningen betales af
beboeren. Vær opmærksom på, at der er en
opsigelsesperiode på løbende måned + 3 måneder.

Frisør:

Birkebo har ikke en frisørsalon.
Har De egen frisør, som kommer udefra, skal
behandling foregå i Deres egen bolig. De afregner selv
direkte til Deres frisør.
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Frit valg:

De kan frit vælge, om De ønsker at benytte
fodterapeuten og frisøren, der kommer på Birkebo, eller
en anden fodterapeut / frisør. Birkebo kan ikke påtage
sig opgaver/udgifter forbundet med brug af egen frisør
eller fodpleje.

Gardiner:

Der hører ikke gardiner til i Deres bolig, så vi anbefaler,
at De hurtigst muligt anskaffer gardiner til Deres stue.
Såfremt Birkebo kan være behjælpelig med gardiner vil
vi tilbyde dette når de ser boligen. Hvis der hænger
gardiner i boligen, tilhører de Birkebo.. Alle udgifter i
forbindelse med indkøb/ophængning afholdes af Dem
selv.

Gudstjeneste:

Der afholdes gudstjeneste i fælles-Aktiviteten ca. 1 gang
om måneden. Tidspunktet annonceres i Birke-Bladet.
Præsten kommer fra Sct. Maria Kirke i Helsingør.
Medarbejderne vil altid gerne hjælpe Dem med at
formidle kontakt til en præst, når De ønsker det.

Gæster:

Birkebo er Deres hjem, og De kan derfor frit invitere
gæster i egen bolig, når De måtte ønske.
Vi gør opmærksom på, at vi desværre ikke kan påtage
os at hjælpe Deres gæster med madservering og
opvask, ligesom vi ikke kan tilbyde, at De kan have
gæster i fællesarealerne (spise- og dagligstuerne).
Der er derimod mulighed for, at De og/eller Deres
gæster kan købe mad / spise i restauranten.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
køkkenlederen på tlf. 49 25 00 11.

Hjemmeside:

Birkebo har egen hjemmeside: www.birkebo-dsi.dk

Husdyr:

Vi kan desværre ikke tilbyde nye beboere på Birkebo at
medbringe evt. husdyr. Birkebo har en fuglevoliere og et
lille akvarium i Birkelyet.

Husleje:

De vil modtage en huslejekontrakt
huslejeberegning ved indflytningen.
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Huslejen beregnes på baggrund af en fast
kvadratmeterpris. De har mulighed for at søge
boligydelse. Ansøgningsskema vil være bilagt Deres
huslejekontrakt.
Håndværkere:

Birkebo har kun 1 varmemester, hvorfor vi ikke kan
tilbyde beboere hjælp til håndværksmæssige ydelser.
Men varmemesteren er gerne behjælpelig med at
kontakte en håndværker, hvis De har brug for det.

Indflytning:

Møblering af Deres bolig kan forgå når som helst, blot
De tager hensyn til husets øvrige beboere.
Vi anbefaler, at De først flytter ind, når boligen er
møbleret, og gerne på en hverdag i dagtimerne, da
medarbejderne således vil have bedst tid til at hjælpe
Dem til rette.

Internet:

Der er etableret trådløs internetforbindelse i de fælles
opholdsrum. Der er også mulighed for at etablere
internetforbindelse i boligerne. Yderligere oplysninger
herom kan fås ved henvendelse til varmemesteren.
I Birkelyet er opstillet en brugervenlig computer med
internetadgang, som alle er velkomne til at benytte.

Kiosk:

Birkebo har ingen kiosk, men det muligt at bestille
forskelligt fra Birkebos køkken.

Klager:

Er der noget, De ønsker at klage over, er De altid
velkommen til at henvende Dem til ledende
sygeplejerske eller til forstander Lotte Hermansen.
Klager vedrørende boligen bedes rettet til varmemester
Michael Hagel.

Kontaktperson:

Kort efter Deres indflytning på Birkebo vil De få tildelt en
kontaktperson. Det vil være en af de faste hjælpere i det
afsnit, hvor De bor. Kontaktpersonen vil orientere Dem
om, hvilke opgaver hun vil kunne være Dem behjælpelig
med. Det er meget vigtigt, at De er glad for Deres
kontaktperson, for at De får en god oplevelse af
ordningen. Skulle De af en eller anden grund ønske en
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anden kontaktperson, kan dette ske ved henvendelse til
ledende sygeplejerske.
Ledninger:

Løse ledninger er farlige – De kan eks. falde i dem – og
de er til gene for rengøringen. Det er derfor ikke tilladt at
have løse ledninger på gulvet i Deres bolig.
Har De ikke selv mulighed for at sørge for, at der ikke er
løse ledninger på gulvet i Deres bolig, hjælper vi Dem
gerne med at få det gjort mod betaling.

Ledsagelse:

Birkebos medarbejdere kan desværre ikke tilbyde at
ledsage Dem til læge, sygehus, optiker m.m. eller til
private besøg. Er De under 67 år, har De mulighed for at
tilmelde Dem den kommunale ledsageordning. Dette
sker ved henvendelse til Helsingør Kommune.

Licens:

Medie-licens i Deres bolig betales af Dem selv.

Lys i boligen:

Det er helt naturligt, at De skal have en hyggelig
belysning i Deres bolig. Men det er også vigtigt, at der er
et godt arbejdslys, for at medarbejderne kan hjælpe
Dem bedst muligt. Derfor er det nødvendigt, at der altid
er lamper med ”arbejdslys” i Deres stue og ligeledes lys
i entreen. Hvis De eller Deres pårørende sørger for, at
der altid er ekstra pærer i boligen, er medarbejderne
gerne behjælpelige med at skifte pære, når den går itu.

Læge:

Helsingør kommune har indgået aftale med
praktiserende Læge Mette Høi om at være fast tilknyttet
plejehjemslæge på Birkebo. Læge Mette Hør har til
daglig praksis på Rønnebær alle. Det er i forbindelse
med Deres indflytning på Birkebo gratis at skifte læge.
Ønsker de fortsat at beholde Deres egen privat
praktiserende læge er det også muligt

Mad:

De har mulighed for at tilmelde dem hel eller delvis
forplejning via Servicepakken. Indholdet i kostforplejningen fremgår af Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for området. Prisernes fastsættes af Byrådet
og fremgår af servicepakketilbuddet, De modtager ved
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indflytningen på Birkebo, og de annonceres ligeledes
løbende på Birkebo’s hjemmeside. Efter indflytningen vil
De løbende blive holdt underrettet om evt. prisændringer
via Birkebladet. Har Deres læge ordineret en speciel
diæt til Dem, vil De kunne få den uden ekstra
omkostninger for Dem.
Medicin:

De skal selv betale for Deres medicin, både
håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin. Hvis De har
behov for hjælp til at administrere Deres medicin,
hjælper vi Dem gerne hermed. Har De – eller får De –
behov for en tabletdeler eller en tabletknuser, skal De
selv anskaffe en. Vi er Dem gerne behjælpelige med at
rekvirere den, men udgiften afholdes af Dem.
Dosering af fast medicin vil sædvanligvis foregå via
apotekets dosisdispenseringsordning. Vi kan desværre
ikke påtage os at dosere naturmedicin, som ikke er
ordineret af en læge.
Vi anbefaler, at De medbringer et termometer, hvis De
skulle blive syg.

Mærkning af tøj:

Hvis De ønsker at benytte Dem af tilbuddet om vask af
Deres personlige kropstøj, dyner, puder m.m., er det
nødvendigt, at tøjet/dyner og puder mærkes for at sikre,
at De får det rigtige tøj tilbage fra vask. Alt tøj, dyner
m.m. skal derfor afleveres i vaskeriet, før det tages i
brug/lægges på plads i boligen. Medarbejderne i
vaskeriet vil så sørge for mærkningen gratis.
Vi gør opmærksom på, at Birkebo ikke påtager sig
erstatningsansvar for evt. bortkommet tøj o. lign.

Møder:

Der afholdes fællesmøder for beboere og pårørende i
den enkelte afdeling ca. 2 gange årligt. Alle er
velkomne.
Tidspunkter for mødernes afholdelse annonceres i
Birke-Bladet og på vores hjemmeside – www.Birkebodsi.dk
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Nød-kald:

Har De særlige behov, der medfører, at De har brug for
nødkald, kan De blive visiteret hertil. Det er ledende
sygeplejerske, der visiterer.

Nøgler:

De kan få udleveret 2 nøgler til Deres bolig mod
kvittering. Ønsker de mere end 2 nøgler, kan De få dette
mod betaling ved henvendelse til varmemesteren. Der
udleveres ikke nøgler til hovedindgangen, idet der altid
vil være medarbejdere tilstede på Birkebo, der kan
åbne, så De og Deres gæster kan komme ind.
Hoveddøren er kun låst i aften-/nattimerne af hensyn til
Deres og medarbejdernes sikkerhed.

PBS:

Medarbejderne på Birkebo kan desværre ikke påtage
sig at betale regninger m.m. for Dem. Vi anbefaler Dem
derfor at tilmelde Dem Pengeinstitutternes Betalings
Service (PBS). Deres husleje og servicepakke vil blive
tilmeldt ved indflytning

Penge:

Vi anbefaler, at De ikke har for mange kontanter i
boligen. Det er heller ikke nødvendigt at have kontanter
for at komme til fodpleje på Birkebo eller for at kunne
deltage i et af Birkebos arrangementer. Dette vil blive
trukket via PBS med Deres servicepakke.
Har De kontanter eller andre mindre værdier i boligen,
anbefaler vi, at De opbevarer dem i opbevarings-boksen
i Deres bolig, som kun De selv har nøgle til.

Post:

Deres post vil blive omdelt dagligt på hverdage. Ønsker
De en aftale om, at eks. en pårørende får tilsendt Deres
regninger m.m., vil det være muligt at få sendt post 1
gang ugentlig. Tilmelding - med navn og adresse på den
person, der skal modtage deres post – skal ske i
administrationen.
Ønsker De at sende post, kan dette ske via
administrationen.
Vi gør opmærksom på, at alle udgifter i forbindelse med
Deres post afholdes af Dem selv.

Pærer:

Alm. elpærer til lamper skal De eller Deres pårørende
selv anskaffe. Hvis De sørger for at have ekstrapærer
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liggende i Deres bolig, er medarbejderne Dem gerne
behjælpelig med udskiftning af pærer ved behov.
Pærer/lysstofrør til nagelfaste lamper betales og
udskiftes af Birkebo.
Pårørende:

På Birkebo betragter vi pårørende som en meget vigtig
ressource og samarbejdspartner. Vi opfordrer derfor
Deres nærmeste pårørende til at lave aftale en
indflytningssamtale sammen med Dem, hvor vi bl.a.
aftaler, hvorledes dette fremtidige samarbejde bedst kan
foregå.
Det er også vigtigt for os at vide, HVEM af Deres
pårørende, De betragter som Deres allernærmeste
pårørende (kun én person), som vi kan kontakte i
tilfælde af, at De bliver alvorligt syg, og som – på Deres
vegne - kan tage stilling til eks. tilbud om
sygehusbehandling eller lignende i tilfælde af, at De
bliver ude af stand til selv at træffe beslutning.

Administrationen: Administrationen åbningstider står i Birke-bladet, på
Birkebo’s hjemmeside samt fremgår af opslag på døren
til kontoret. På kontoret vil De bl.a. kunne betale evt.
regninger til Birkebo, købe frimærker samt få svar på
spørgsmål,
eks.
vedrørende
husleje
og
servicepakkebetaling.
Religion:

Tilhører De en anden kirke eller andet trossamfund end
Folkekirken, hjælper medarbejderne Dem gerne med
kontakt hertil, når De ønsker det.
Vi vil på Birkebo gøre vores yderste for, at De fortsat
kan leve et liv i overensstemmelse med Deres
overbevisning og tro.

Rengøring:

Deres bolig vil blive rengjort i henhold til det
serviceniveau, der er vedtaget i Helsingør Kommune.

Rengøringspakken Rengøringspakken er en del af servicepakken og er
obligatorisk på Birkebo. Den indeholder tilbud om bl.a.
følgende rengøringsartikler: Universalrengøringsmiddel,
toiletrens, toiletbørste, skurepulver, diverse klude og

13-10-2021

16

skursvampe, diverse poser til bortskaffelse af affald og
toiletpapir.
Alle artikler leveres i nødvendigt omfang.
Rensetøj:

Birkebo kan desværre ikke tilbyde at hjælpe med
rensetøj. Vi opfordrer Dem derfor til i videst muligt
omfang at anvende tøj, der tåler at komme i
vaskemaskine og tørretumbler.

Rygepolitik:

Birkebo er et røgfrit og der må ikke ryges på matriklen.
Deres bolig er Deres hjem og samtidig personalets
arbejdsplads. De og deres pårørende har ret til at ryge i
Deres bolig men det er under forudsætning at der luftes
grundigt ud, før der ydes hjælp/pleje/rengøring i boligen.
Hvis De er ryger, men ikke er i stand til at ryge på en for
Dem selv og alle andre sikkerhedsmæssig forsvarlig
måde, vil der blive iværksat nødvendige tiltag af hensyn
til både Deres og andres sikkerhed. Evt. udgifter
forbundet hermed afholdes af Dem selv.

Samtale med
Ledende sygepl.:

For at sikre, at De hurtigt finder Dem til rette i Deres nye
bolig, opfordrer vi dem og Deres pårørende til at aftale
et tidspunkt for en indflytningssamtale kort efter Deres
indflytning. Telefonnummer og mailadresse på ledende
sygeplejerske står i denne brochure og på Birkebos
hjemmeside.

Serviceniveau:

Birkebo følger det af Helsingør Kommune vedtagne
serviceniveau. Materialet er ret omfattende og ændres
løbende, hvorfor det ikke blot ligger fremme.
Kvalitetsstandarderne kan ses på internettet på
Helsingør Kommunes hjemmeside.

Servicepakken:

På Birkebo tilbydes De - i lighed med alle øvrige
plejecentre i Helsingør - nogle forskellige ydelser, som
De skal betale for, eks. kostforplejning, vask, toiletpakke
m.m. De kan frit vælge, hvilke af ydelserne, De ønsker
at tilmelde Dem, ligesom De kan fravælge ydelser på et
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senere tidspunkt, hvis De ønsker det. Servicetilbuddene
er bestemt af Helsingør Kommune, og det er således
Socialudvalget/Byrådet, der har fastsat priserne på
ydelserne. Priserne vil fremgå af det tilbud om
serviceydelser, De modtager ved indflytningen. Evt.
prisændringer vil løbende fremgå af Birke-Bladet samt
blive annonceret på Birkebo’s hjemmeside. Ved
indflytningen vil De få udleveret en liste med oversigt
over samtlige tilbud og priser. Vi gør opmærksom på, at
betaling for servicepakken betales forud via PBS, og at
fravalg af serviceydelserne toiletpakke og rengøringspakke kræver 1 måneds varsel fra den 1. i måneden.
Sygeplejerske:

Der vil være sygeplejerskeberedskab på Birkebo hele
døgnet. Skulle De blive syg, vil der altid være en
ansvarshavende sygeplejerske eller SSA’er, De kan
komme til at tale med.

Sårpleje:

Borgere, som i dag er visiteret til sårpleje, enten som
hjemmeboende eller på plejehjem, kan få alm.
sårplejeprodukter stillet gratis til rådighed. Specielle
produkter kan kræve egenbetaling.

Tandbørste:

Hvis De har egne tænder og skal have hjælp til
tandbørstning, anbefaler vi, at De anvender en elektrisk
tandbørste, da det giver mulighed for ar rense Deres
tænder mere effektivt og på en mindre generende måde,
end med en alm. tandbørste. Vi gør opmærksom på, at
der i servicepakkens tilbud om toiletartikler indgår alm.
tandbørste, men ikke el-tandbørste.

Tandlæge:

Hvis De er blevet visiteret til omsorgstandpleje, er denne
gratis for Dem. Den kommunale omsorgstandlæge
kommer på Birkebo ca. hver anden uge. For yderligere
oplysninger,
bedes
De
henvende
Dem
til
sygeplejersken. Er De ikke visiteret til at modtage
omsorgstandpleje, kan Birkebo desværre ikke tilbyde
tandlægehjælp.

Telefon:

Alle boliger på Birkebo har telefonstik. De kan således
umiddelbart flytte Deres fastnettelefon til Birkebo. Blot
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skal De huske selv at melde flytning til Deres
teleselskab. De er også velkommen til at anvende egen
mobiltelefon på Birkebo.
Telefonnumre:

Birkebos hovednummer er: 49 25 00 00. Via dette
nummer vil De altid kunne få hjælp til at komme i kontakt
med den medarbejder på Birkebo, De søger. Det vil
således altid være muligt for Dem - og især Deres
pårørende - at ringe til Birkebo.

Toilet-pakken:

Toiletpakken er en del af servicepakken. Den indeholder
tilbud om bl.a. følgende toiletartikler: hårshampoo,
flydende badesæbe, flydende håndsæbe, hudcreme,
tandpasta, tandbørste, neglerenser, deodorant, kam
samt vaskeklude – alt til personligt brug i nødvendigt
omfang.
Vi gør venligst opmærksom på, at såfremt De ikke er
tilmeldt toiletpakken, skal De selv sørge for, at der altid
er tilstrækkeligt af ovennævnte produkter til rådighed i
Deres bolig. Vaskekludene skal være engangsklude,
alle sæbe- og plejemidlerne skal være hudvenlige og
miljø-godkendte, og der skal foreligge datablade på alle
produkter, der skal anvendes i plejen - af hensyn til
medarbejdernes arbejdsmiljø.

Transport:

Birkebo kan desværre ikke tilbyde Dem nogen form for
transport, men opfordrer dem til at tilmelde Dem Movia
handicapkørsel, hvis De har brug for handicaptransport.
Yderligere oplysninger herom fås ved henvendelse til
sygeplejersken.
Transport til sygebehandling m.m. sker efter de for
Helsingør Kommune gældende regler.

Træffetider:

Ønsker De eller Deres pårørende en samtale eks. med
afd. sygeplejersken eller forstanderen, kan tid hertil altid
aftales.

Træning:

Birkebos medarbejdere vil gøre deres bedste for, at De
får mulighed for at bruge og vedligeholde Deres fysiske
og psykiske færdigheder i dagligdagen. Har De behov
for egentlig genoptræning eller behandling, vil De via
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Deres egen læge blive henvist til behandling af en
ekstern terapeut.
Birkebo har diverse træningsredskaber, som De er
velkommen til at bruge. Vi anbefaler, at de får vejledning
af en træningsmedarbejder, før De bruger redskaberne,
for at De kan undgå evt. skader.
TV:

Alle Boliger på Birkebo har tv-stik. Det er Stofa der
leverer tv signalet. De tilmelder Dem ved at kontakte
Stofa og bestemmer selv hvilken pakke de ønsker.
Der er tv i de fælles opholdsstuer på Birkebo.

Vask:

Birkebo kan ikke tilbyde at vaske tøj, der skal
håndvaskes, men tilbyder Dem vask i vaskemaskine af
kropstøj. Tøjet skal kunne tåle at komme i tørretumbler,
da vi ikke har plads til at have det hængende til tørre.
Har De egne håndklæder, sengelinned m.m., er De
velkommen til at anvende dette. Prisen for vask er ens,
uanset om De udelukkende anvender eget linned,
udelukkende Birkebos linned eller både eget og
Birkebos linned. Hvis De alligevel har tøj, som IKKE
tåler maskinvask og tørretumbling, påtager Birkebo sig
ikke erstatningsansvar, hvis det skulle blive ødelagt
under vask eller tørretumbling.

Vaccination:

Vi anbefaler beboerne at kontakte egen læge m.h.p. en
konkret vurdering af, om det er tilrådeligt. Vaccinationen
mod influenza er gratis for alle over 60 år.
Den optimale periode for influenzavaccination er i
oktober og november måned, idet vaccinationen først
har virkning efter 2-4 måneder.

Vedligehold:

Ved indflytningen på Birkebo betales indskud. Reglerne
for
vedligehold
udleveres
sammen
med
huslejekontrakten.

Værdier:

Birkebo kan desværre ikke påtage sig noget ansvar for
Deres værdier, ligesom vi ikke kan tilbyde opbevaring af
værdier. Vi anbefaler derfor, at De opbevarer ting af
større værdi eks. i en bankboks, og at De ikke har for
mange kontanter i Deres bolig. I Deres bolig findes en
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mindre opbevaringsboks, hvortil kun er 2 nøgler, som
sidder i boksen, når De flytter ind. Vi anbefaler, at De
altid holder Deres bolig aflåst, når De ikke er der.
Yderligere
oplysninger.

Skulle De have behov for oplysninger udover
ovenstående, er De og Deres pårørende altid meget
velkomne til at henvende Dem til en af medarbejderne,
som så vil orientere Dem om, hvem på Birkebo, der
bedst vil kunne besvare Deres spørgsmål.

Vi ønsker Dem hjertelig velkommen på Birkebo og håber, at både
De og Deres pårørende må blive meget tilfredse med opholdet her.
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