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Aktivitet og træning 
 
Du vil få tilbud om aktivitet og træning, som tager ud-
gangspunkt i dine ønsker og behov. 

 
 
 

 
 Aktiviteter 

Centret arrangerer udflugter 
og andre aktiviteter, som 
koster penge. Du afgør selv, 
om du ønsker at deltage. 
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Dit midlertidige ophold 
   
Når du flytter ind på et midlertidigt ophold i Struer 
Kommune, har du stadig dit eget hjem. 

 
Din stue er din 
midlertidige bolig, og 
samtidig har du trygheden 
ved at have støtte og hjælp 
lige i nærheden.  
 
Dine pårørende er altid 
velkomne, og de støtter dig 
på samme måde som 
hidtil. Også gerne med det 
praktiske. 
 

 
Personalet på centret aftaler med dig, hvilken hjælp du 
har behov for, og hvad du selv eller dine pårørende tager 
ansvaret for. 
 
Vi opfordrer dig til at tage del i de fælles aktiviteter, der 
er på centret. Samvær med andre holder krop og hjerne i 
gang og giver energi og godt humør. 

 
 
 

Nødkald 
Du kan visiteres til et 
nødkald på lige fod med 
ældre i alle andre boformer. 
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Din bolig 
    
På midlertidigt ophold 
Du bor på en stue med et lille tekøkken og bad.  
 
 
 
 
 
 
 
Du skal selv tilmelde dig betalingsservice i forhold til 
betaling af ydelser samt medicin/apotek. 
Vaskeklude, toiletpapir og affaldsposer er inkluderet i 
opholdet. 
 
HUSK, du kan melde midlertidig adresseæn-
dring, når du er på midlertidigt ophold. 
 
 
 

 
 

 9 

 

Når du flytter ind 
 
Du og dine pårørende sørger selv for flytningen. 
 
I forbindelse med indflytningen inviteres du og dine pårørende 
til en samtale med personalet. 
Her sørger vi for praktisk information, og vi vil gerne høre om 
dine ønsker og behov. 
 
Du vil få en kontaktperson, som får en særlig tæt kontakt til dig 
og dine pårørende. 

Livshistorie 
Når du flytter ind, vil vi gerne, at du og 
dine pårørende skriver din livshistorie.  
Din livshistorie giver personalet god 
baggrund for det individuelle 
samarbejde med dig.  



8  

 

Bolig og arbejdsplads 
    
Din midlertidige bolig er dit hjem - og personalets arbejds-
plads, når de skal hjælpe dig. 
 
Det skal gå op i en højere enhed, så du føler dig hjemme, 
og personalet kan udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt 
korrekt.  

 
Der skal være plads til even-
tuelle hjælpemidler  
i lejligheden. Du er velkom-
men til at medbringe nogle få 
ting der betyder noget for 
dig. 
 
 
Af hensyn til din sikker- 
hed, brugen af hjælpe- 
midler og personalets  
arbejdsmiljø, må der ikke 
lægges tæpper på gulvene.  
 
 
 
 

 
 
Der må ikke ryges på de midlertidige stuer. 
Rygning foregår derfor udendørs. 
Hvis du alligevel ryger, kan du blive opkrævet for maling 
af stuen efter fraflytningen. 
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Økonomi 
   
Du står selv for din økonomi - eventuelt med hjælp fra 
dine pårørende.  
 
Personalet må ikke administrere dine penge, uden du er 
visiteret til det. 
 
Personalet må ikke modtage gaver. 
 
Det er en god idé at betale dine faste udgifter over  
Betalingsservice. 
 
 

 

  

 
 
 
Vi opfordrer dig til kun at opbevare mindre pengebeløb 
på stuen.  
 
Personalet har ikke ansvar for de penge, du selv  
opbevarer. 
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Mad, vask m.m. 
    
Kommunen tilbyder forskellige ydelser. 
Ved indflytningen vil personalet orientere dig om, hvilke 
ydelser du kan vælge.  
Vi hjælper dig med at udfylde ydelsesskemaet ved 
indflytning. 
Du kan oprette en indkøbskonto hos den lokale købmand 

 
 

 

Frit valg 
Du bestemmer selv, om du vil købe én eller 
flere af ydelserne. Vælger du f.eks.  
madordningen fra, skal du selv og dine 
pårørende stå for de daglige indkøb. 
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Pårørende 
 
Din familie, venner og bekendte er velkomne her. Vi har 
ingen fast besøgstid her på Solvang. 

Vi opfordrer pårørende til at tage 
aktivt del i beboernes liv på centret 
og til at hjælpe med praktiske gøre-
mål. 

Dine pårørende er meget vigtige 
for dig - og for centret. Personalet 
vil gøre en stor indsats, for at dine pårørende føler sig vel-
komne.  

Vi beder dig udpege én pårørende, som personalet tager 
kontakt til, hvis der er særligt behov for det.  

 

Døgnrytmen på Solvang: 

Morgenplejen påbegyndes tidligst kl. 7.00 og senest kl. 
10.30  jf. Struer Kommunes kvalitetsstandard. 

Morgenmad serveres når beboeren er vågen. Oftest sam-
men med morgenmedicin. Hvis beboeren kommer sent op, 
serveres der morgenmad på/ved sengen. 

Middagsmaden serveres kl. 12.00 på hverdage og kl. 
11.30 lørdag og søndag. 

Efter middagsmaden er der mulighed for et hvil, hvis man 
ønsker det. 

Eftermiddagskaffe serveres mellem kl. 14.00 og 15.30 

Aftensmaden serveres kl.17.30 alle dage. 

Aftenkaffen serveres fra kl. 19.30. 

Mellem måltiderne foregår der forskellige aktiviteter i hu-
set. Det er også her der kommer træningsterapeuter og ar-
bejder med specifik genoptræning, hvis man er visiteret til 
dette.  Borgerne kommer i seng når de  ønsker det.  

 


