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Kontakt 
 
 
TELEFONNUMRE TIL SVALEGANGEN 
 
Hovednr.                                                96848710 
 
Funktionsleder  Karin Thøgersen    96848727 
 
Stuen                                96848728  - 96848729 
 
1.sal                                  96848730 -  96848731 
  
 
Demensområdet Svalegangen 
Voldgade 14 A 
7600 Struer 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Opdateret 4, april 2016 

HUSK AT MELDE FLYTNING TIL POSTHUS,  
APOTEKET OG ANDRE RELEVANTE  INSTANSER. 

   

DEMENSOMRÅDET SVALEGANGEN 

Velkommen 
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Egne notater 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

Lejlighedernes indretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indretningen af lejligheder kan variere ift. Billedet. 
 
I stuen er der 6 lejligheder og på 1. sal er der 7 lejlighe-
der -  (stue/køkken, soveværelse og badeværelse).  
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Velkommen 
 
 
Demensområdet Svalegangen er et tilbud til demente 
borgere, der er blevet udredt for deres demens og er 
visiterede hertil. I forhold til de 2 aflastningspladser 
gælder andre regler. 
 
Demensområdet Svalegangen blev åbnet i 1996 på 
Plejehjemmet Aalkjærsminde . Der var 7 beboerstuer.  
Februar 2009 blev det øvrige plejehjem nedlagt, men 
Svalegangen blev bevaret og blev udvidet til 11 pladser.  
December 2010 flyttede Svalegangen til nyrenoverede 
lyse lokaler i Voldgade 14 A, hvor der blev udvidet til 15 
pladser (hvoraf 2 er aflastningsstuer). 
 
I stuen er der 6 lejligheder og på 1. sal er der 7 
lejligheder -  (stue/køkken, soveværelse og 
badeværelse). Der er 1 aflastningsstue på hver etage.  
Der er et hyggeligt og lyst fællesrum på hver etage, hvor 
der er mulighed for socialt samvær i det omfang man har 
lyst til. 
Derudover er ligger der en have/terrasse i tilknytning til 
hver etage. 
Et eksempel på indretning er vist på side 10. 
 
På Svalegangen lægger vi bl.a. vægt på at skabe et 
overskueligt, trygt og hyggeligt miljø med respekt og 
nærvær i forhold til beboerne. 
 
Derudover ligger vi vægt på at skabe tillid og åbenhed i 
forholdet mellem personale og pårørende for derved at få 
et godt samarbejde. 
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Inden du flytter ind  
 
 
Indflytning: 
Hvis det ønskes vil en kontaktperson fra Svalegangen 
aftale et hjemmebesøg før indflytningen, så du og dine 
pårørende på forhånd kender din kontaktperson, når du 
flytter ind. 
 
Hjemmebesøget kan også medvirke til at gøre indflytnin-
gen til en så god og positiv oplevelse som muligt for be-
boeren og de pårørende. 
 
I forbindelse med indflytningen træffes der aftaler med 
den enkelte beboer/nærmeste pårørende vedr. følgende 
forhold: 
 forplejning 
 vask af personligt tøj 
 rengøring 
 leje af håndklæder/sengelinned fra De Forenede  

Dampvaskerier  
(der vælges mellem individuel og kollektiv) 

 indkøb af personlige hygiejneartikler 
 hårpleje/fodpleje 
 tandpleje 
 aktivitets-, blomster- og gavekasse 
 klippekort til vores bus 
 telefon, TV licens (som i egen bolig) 
 forsikringsdækning  

   (indbo forsikring - som i egen bolig) 
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Anden info: 
Svalegangen er underlagt 
gældende regler om tilsyn 
fra forskellige instanser.  
 
Arbejdstilsynet og embeds-
lægen kommer hver især på 
uanmeldte tilsyn.   
 
Struer kommune foretager 
både anmeldte og uanmeld-
te tilsyn. 
 
Ved de kommunale tilsyn er 
det muligt at komme i dialog 
med de tilsynsførende. 
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Omkring Svalegangen 
 
 
Aktiviteter 
Der er ikke ansat aktivitetspersonale. Det er plejepersonalet 
der står for aktiviteterne, både de planlagte og aktiviteter der 
opstår i en god situation. 
Der er tilknyttet frivillige som hvis det er muligt deltager i akti-
viteter. 
Eksempler på planlagte aktiviteter: køreture, sangeftermid-

dag, fælles formiddagskaffe, gudstjeneste. Visse aktivite-
ter foregår i cafeen som ligger et andet sted i huset. 
 
Vennekreds 
Svalegangen har en vennekreds, bestående af pårøren-
de, personale og frivillige.  
Vennekredsen har bl.a. til opgave at være til gavn og 
glæde for beboerne, og yde den ekstra hjælp der er be-
hov for i forhold til at gennemføre aktiviteter til glæde for 
beboerne.  
Der betales et kontingent for medlemskab af vennekred-
sen. 
 
Arvefonden 
Fonden har en bestyrelse bestående af en repræsentant 
fra socialudvalget, 2 pårørende, 2 medarbejdere og 
funktionslederen. 
Bestyrelsen varetager fonden med penge der er arvet 
fra tidligere beboere, i henhold til de formålsparagraffer 
der er gældende. 
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Opholdet 
 
 

Beboeren skal selv medbringe: 
Kontaktpersonen udleverer en liste over, hvad der skal 
medbringes. 

 
Vasketøjskurv medbringes  - såfremt vask af personligt 
tøj er fravalgt. 
 
Hvis ikke der vælges vaskeripakke skal medbringes 
sengelinned og håndklæder. 
Det er de pårørendes ansvar at der er nr. i beboerens 
personlige tøj. 
 
 
 
Såfremt et personale er skyld i beskadigelse af en af 
beboerens ejendele erstattes det af demensområdet 
Svalegangens forsikring. 
  
Visse af ydelserne betales via pensionsudbetalingen fra 
Struer Kommune. 
 
Hvis rengøringspakken fravælges påligger det de 
pårørende at indkøbe rengøringsartikler og remedier, der 
overholder reglerne der er givet  fra arbejdstilsynet.     
 
Det er beboeren og pårørende der er ansvarlige for 
indflytningen og møbleringen af lejligheden.  
 
Personalet er selvfølgelig behjælpelig med råd og 
vejledning hvis der er spørgsmål vedr. møblering . 
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Dagligdagen 
 
Kontaktperson: 
Kontaktpersonen vil efter indflytningen være den der 
specielt har ansvaret for at beboerens behov og interes-
ser varetages. Det vil også være kontaktpersonen, der 
har den primære kontakt til de pårørende. 
 
Vi kan tilbyde følgende services: 

 
Ved behov kommer der i huset: 
Frisør                   (egenbetaling) 
Fodterapeut          (egenbetaling) Andre regler f.eks.    
           ved diabetes. 
Tandlæge              (kræver dog at man er tilmeldt/ 
           visiteret til den kommunale                   
           omsorgstandpleje) 
 
Købmandsordning: 
Der er mulighed for at blive tilmeldt indkøbsordningen 
ved købmanden i Asp. Personalet er behjælpelige med 
at bestille varer hver onsdag. Købmanden leverer varer-
ne torsdag. Ved køb over 150 kr. er leveringen gratis 
ellers 20 kr. i gebyr. Varerne betales via PBS. 
 
Fysioterapeut: 
I Struer Kommune er der ansat en fysioterapeut til at va-
retage træning af beboerne på kommunens plejecentre, 
der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, genoptræning 
og vedligeholdelsestræning til afhjælpning af fysisk funk-

tionsnedsættelse. 
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Rengøring: 
På Svalegangen er der tilknyttet rengøringspersonale 
som varetager rengøring af fælles opholdsrum. 
Plejepersonalet tager sig af rengøring af beboernes lejlig-
heder ud fra Struer Kommunes kvalitetsstandarder. 
 
Indvendig og udvendig vinduespudsning hører ikke 
under kvalitetsstandarderne. Det er beboerens/de på-
rørendes ansvar.  
Det er muligt mod betaling at bestille den vinduespudser, 
der pudser vinduer i fællesrum. Han kommer her hvert 
kvartal. Praktiske opgaver på Svalegangen udføres af 
teknisk service personale. 

 
Forplejning: 
Maden bliver leveret fra Enggårdscentret.  Der spises 
varm mad til middag(2 retter) og smørebrød til aften. 
I huset forefindes cafe, hvor det er muligt også for pårø-
rende at købe mad. Desuden kan man mod betaling spi-
se med på Svalegangen. Maden skal dog bestilles i for-
vejen. 


