Velkommen
til Plejecenter Solgården

På Plejecenter Solgården i Lyngby-Taarbæk Kom-

Personalet vil, på baggrund af deres faglige viden

mune er vores fornemste opgave at sikre, at du kan

og erfaring, give dig den støtte, pleje og omsorg, du

føle dig hjemme i din egen bolig, og du kan fortsæt-

har brug for, så du længst muligt kan fastholde de

te med at leve det liv, du ønsker, sammen med dine

ting, du selv er i stand til. Vi mener, at livskvalitet

pårørende.

kommer af, at du har selvbestemmelse, frihed og
indflydelse på eget liv. Derudover har vi fokus på
at skabe fællesskab og meningsfulde aktiviteter, så
du oplever, at du har en tryg og indholdsrig hverdag.

VORES KERNEOPGAVE
På plejecentrene lykkes vi, når
beboerne oplever livskvalitet, hjemlighed
og en meningsfuld hverdag.
Vi har i samarbejde med beboerne og
deres pårørende fokus på:
 beboernes velbefindende
 at have en værdig og samskabende dialog
 at yde en individuel omsorg og
pleje med afsæt i den enkeltes
behov
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Informationer
om Plejecenter Solgården

Plejecenter Solgården er et plejecenter med plads

sigt ud over marker med Furesøen i baggrunden.

til 98 plejeboliger (herunder seks ægtepar boliger).

Plejecentrets har også et aktivitetscenter, frisør,

Plejecentret er beliggende i naturskønne omgivel-

fodklinik samt café, der også kan benyttes af hjem-

ser, og er placeret således, at nogle boliger har ud-

meboende pensionister.

		
Kontaktoplysninger
Plejecenterleder 				Kirsten Espenhein
Kirsten Espenhein 		45 28 54
4504
28 49 48
Plejecentrets adresse			

Virumvej 125, 2830 Virum

			

solgaard@ltk.dk

			

www.solgaarden.ltk.dk

Administration			

Telefonisk kontakt i dagtimerne

Virumvej 125, i stueetagen 			

fra
4500
28 54 00
fra kl.
kl.8.00
8.00til
til14.00
14.00  			45 28 54

Telefonliste på afdelingerne			

Se bilag
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Praktiske oplysninger for Plejecenter Solgården
Gudstjeneste

Hvis du ønsker, at få kontakt med en af sognets præster, kan personalet
hjælpe dig med dette. Der er mulighed for bestilling af kirkebil hvis du
ønsker at deltage i gudstjeneste i kirke.
Solgården får hver måned besøg af en præst der afholder gudstjeneste.
Tidspunkter kan ses i Husposten eller Solgårdens hjemmeside under
aktiviteter.

Internet,
TV og Radio

Medielicens og installation af TV betales af dig. I ejendommen er indlagt
antenneanlæg og internet. Yousee's grundpakke er indeholdt i din husleje,
men ønsker du yderligere kanaler, skal du kontakte Yousee. Ønsker du
adgang til internettet, skal du selv kontakte det firma du ønsker at bruge.

Kontaktbog

Ønsker du at være i skriftlig dialog med personalet kan du som pårørende
indkøbe en ”kinabog” eller kalender og indgå en aftale med personalet omkring brugen af den”.

Læge

Du kan beholde din egen praktiserende læge når du flytter på plejehjem.
Alle plejecentre har fast tilknyttede praktiserende læger som du kan vælge
at skifte til. Det er gratis at skifte til den læge der er tilknyttet plejecentret,
og det sker elektronisk.

Nøgler til boligen

Nøglebrik til boligen udleveres af plejecentrets administration. Nøglebrik og
lås er elektroniske og skal løbende opdateres.
I udgangspunktet er døren til boligen IKKE låst. Man kan også aftale med
personalet, at døren kan låses i forudbestemte tidsrum. Personalet på
etagen har nøgle til boligen. Pårørende kan med beboerens samtykke, få
udleveret ekstra nøgler til boligen. Henvendelse vedrørende dette skal ske
til administrationen.

Post

Post bliver leveret af postbuddet i din postkasse. Kan du ikke selv afhente
din post, så fortæl det til personalet, så tager vi det med op til dig.

Storskrald

Bortskaffelse af pap, møbler mv. sker for egen regning og/eller ved hjælp
fra dine pårørende eller efter aftale med personalet.

Telefon

Boligen er forsynet med telefonstik. Du har derfor mulighed for at anmelde
flytning af telefon. Du kan også bestille tilslutning af net-forbindelse.
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Tilbud til pårørende
Tilbud

Formål

Note

Inspirationsforum for
pårørende – på
plejecentrene.

Inspiration til det gode
ældre liv på plejecentrene.
lenwh@ltk.dk, 30 17 17 60

Kontakt Lene Wedele, hvis
du ønsker at deltage i
gruppen.

Temamøder på plejecentret omkring blandt
andet personcentreret
omsorg, sorg og tab og
andre relevante temaer.

Oplæg og vidensdeling
omkring forskellige
temaer.

Se opslag på plejecentret
eller kontakt ledelsen.

Pårørendevejleder.

Vejledning, støtte og
rådgivning til pårørende
individuelt og i grupper.

Kontakt Sofie Frank
Thorup for nærmere
information softh@ltk.dk,
29 35 97 42

Åben dør hos plejecenterlederne 1. gang månedligt.

Øge muligheden for dialog
mellem ledelse, beboere
og pårørende.

Se opslag på plejecentret
eller kontakt ledelsen.

Husmøder afdelingsvis 2
gange månedligt.

En gruppe af personale,
pårørende og beboere er i
dialog, planlægger og
arrangerer årstidsarrangementer på afdelingen samt
støtter op om generelle
tiltag på afdelingen.

Spørg personalet.

Pårørendeaften
(Seniorfestivalen).

At alle pårørende til
kronisk syge borgere har
mulighed for at mødes og
få faglige oplæg.

Se Seniorfestivalens
program.

Følgegruppe af pårørende.

Input og refleksioner til
det fortsatte arbejde på
demensområdet.
Deltagelse i konferencer
vedrørende pårørende
samarbejdet i LyngbyTaarbæk Kommune.

Løbende efter aktuelle
behov.
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Telefonliste
Virumvej 123, afd. F
Daglig leder Anya Lund Andersen
Anya Lund Andersen

45
45 28
2849
4948
48

Sygeplejersker
kl. 9.30 - 10.30 & 13.00 - 14.30

45 28
28 47
4723
23
45

Stuen

45 28
2849
4956
56
45

1.sal

45 28
28 49
4957
57
45

2.sal

45
45 28
2849
4958
58

Virumvej 125, afd. B
Daglig leder Sandra Maagaard Bente Haugaard

45
45 28
28 49
4951
53

Sygeplejersker
kl. 9.30 - 10.30 & 13.00 - 14.30

45
45 28
28 47
4722
22

1.sal

45
45 28
2849
4959
59

2.sal

45
45 28
2849
4960
60

Virumvej 127, afd. E
Daglig leder Sandra Maagaard Sandra Maagaard

45 28
2849
4953
53
45

Sygeplejersker
kl. 9.30 - 10.30 & 13.00 - 14.30

45 28
2849
4955
55
45

Stuen

45 28
2849
4965
65
45

1. sal

45
45 28
2849
4966
66

2. sal

45 28
28 49
4967
51
45

Virumstræde 10, afd. D
Daglig leder Bente Haugaard

Bente Haugaard

45 28
28 49
4951
51
45

Sygeplejersker
kl. 9.30 - 10.30 & 13.00 - 14.30

45
45 28
2849
4954
54

Stuen

45
45 28
2849
4963
63

1. sal

45 28
2849
4964
64
45

Administration
Virumvej 125, stuen

solgaard@ltk.dk
solgaard@ltk.dk
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45 28
2854
5400
00
45

