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Kære beboer i Kastanjelunden 
 
Velkommen til dig og dine pårørende på Rygårdcentret. Vi glæder os meget til at 
være sammen med dig og skabe et indholdsrigt liv med aktiviteter og nærvær. 
 
I denne pjece har vi samlet de vigtigste informationer til brug for din dagligdag på 
Kastanjelunden og om, hvad du kan opleve og forvente som beboer. 
 
Heri finder du blandt andet et afsnit om, hvordan vi arbejder, og praktiske oplysnin-
ger om fx spisetider, telefonnumre osv. Vi opfordrer dig til at gemme pjecen, så du 
altid har informationerne ved hånden. 
 
Vi ønsker at skabe et godt samarbejde med dig og dine pårørende, og derfor er du 
altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har spørgsmål eller emner, du 
ønsker uddybet. 
 
Ud over hvad du her kan læse om rehabilitering, kan du på Rygårdcentrets hjem-
meside (se bagsiden) læse mere om, hvordan vi arbejder med rehabilitering.  
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berit Kronby 
Forstander 
 
 
 
 
 
 
 
Din kontaktperson er 
 
____________________ telefon ____________ e-post ____@gentofte.dk 
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  Sådan arbejder vi 

 
Vi ønsker, at vores fem værdier er ty-
delige i dagligdagen. 
 Vi ser mangfoldighed som at 
møde hver enkelt beboer, hvor han 
eller hun er. Da vi alle er forskellige 
og derfor har forskellige ønsker for 
vores liv, forsøger vi at imødekomme 
den enkelte ved at være nysgerrige 
på, hvad der er en god dag for dig. 
 Vi anerkender, at du som beboer 
kan have brug for støtte, og at der 
kan være forskel i kunnen og humør 
fra dag til dag. 
 Vi ser nærvær som noget afgø-
rende, og dermed mener vi, at vi er 
sammen om opgaver, og at persona-
let forsøger at være til stede i nuet, 
således at den enkelte beboer føler 
sig set, hørt og taget hånd om. 
 Samspil kommer meget til udtryk, 
når du som beboer og vi som perso-
nale sammen får sat handling bag 
det, du beskriver som en god dag. 
Når vi i fællesskab sikrer, at du får 
glæde af den støttende eller træ-
nende tilgang. 
 Vi prioriterer engagement højt, 
idet vi håber, at du oplever engage-
ment fra personalet i ovenstående 
fire værdier. Vi har som personale 
også stor interesse i at samarbejde 

med pårørende og er nysgerrige på, 
hvad pårørende kan bidrage med af 
aktivitet og oplysninger. 
 Vores værdier betyder også, at vi 
ønsker, at du her på Kastanjelunden 
fortsat kan leve i overensstemmelse 
med din livsform, ønsker og ydeevne. 
Vi vil – med respekt for dit ansvar for 
egen situation – yde støtte ud fra 
dine aktuelle behov. 
 Gentofte Kommune vedtog i juni 
2016 en værdighedspolitik, som skal 
være en del af vores hverdag frem-
over. På www.gentofte.dk/værdighed 
kan du læse politikken. 
 Vi lægger stor vægt på, at bebo-
erne har socialt samvær – og måske 
oven i købet får nye venner 
 

Rehabilitering 

Du vil i løbet af den første uge i sam-
arbejde med kontaktpersonen få ud-
arbejdet en plan for rehabilitering. 
 Vi er meget interesseret i din livshi-
storie, og hvilke daglige gøremål du 
har kunnet udføre alene eller med 
hjælp inden indflytningen. Formålet 
er, at du som beboer opnår maksimal 
livskvalitet. Derfor vil du den første tid 
opleve, at personalet observerer, 
hvad du kan, og stiller dig en masse 
spørgsmål for at kunne tilbyde dig 



5 
 

  den rette trænende eller støttende til-
gang til alt, hvad du gør. 
 Da vores fokus er en rehabilite-
rende kultur, vil du blive inviteret ind 
til at løse hverdagens aktiviteter i fæl-
lesskab. Det kan være rengøring i 
egen bolig med rengøringsassisten-
ten, hjælpe med borddækning eller 
aftørring af spisebordet efter måltider. 
 

Træn dig Fri 

Gentofte Kommunes indsatsområde 
'Træn dig Fri' betyder, at vi tilbyder 
træning og rehabilitering til borgere, 
der ikke længere har så let ved at 
klare de daglige gøremål selv. Målet 
er at genvinde eller beholde mest 
muligt af deres fysiske funktionsni-
veau. 
 Sammen med Gentofte Kommunes 
Tværgående Træningsteam tilbyder 
vi træning. I samarbejde med dig la-
ver vi en træningsplan for nogle kon-
krete ting såsom at kunne gå en øn-
sket distance. 
 Fysisk aktivitet er også at være 
fælles om de daglige gøremål såsom 
sengeredning og tørre støv af for der-
igennem at styrke nærværet. 
 

Udeliv 
Frisk luft styrker immunforsvaret og 
øger dit velvære. Derfor opfordrer vi 

til, at du sammen med dine pårø-
rende og de øvrige beboere kommer 
udenfor. 
 Der er gangstier hele vejen rundt 
om Rygårdcentret, og på ruten er der 
flere bænke. Du kan eventuelt låne 
en kørestol i afdelingen. 
 Ved opgang 16 finder I petanque-
banen. Petanquekugler kan I låne i 
afdelingen eller hente i jalousiskabet 
ved billardbordet i foyeren. 
 

Senior-fitness 
Ved det grønne areal ud mod Niels 
Andersens Vej er bygget en seniorfit-
ness-bane, som er en oplagt aktivitet 
alene, med de andre beboere eller 
sammen med familien. 
 Hvis du er motiveret, og personalet 
vurderer, at du kan træne i fitness-
redskaberne, vil vi tage kontakt til vo-
res Tværgående Træningsteam, der 
vil sammensætte et program til dig og 
hjælpe dig i gang med træningen. 
 

Medarbejderne 
 
I afdelingerne er der ansat plejeper-
sonale med forskellige kompetencer 
og uddannelser. 
 Der er social- og sundhedshjæl-
pere, social- og sundhedsassistenter 
og sygeplejersker. 
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  Herudover er der ansat medarbej-
dere til at varetage driften af bygnin-
gen. 
 Kastanjelunden er organiseret i én 
gruppe, og aftenen og natten samar-
bejder aftenmedarbejderne og nat-
medarbejderne med sygeplejer-
skerne i døgnplejens vagtcentral. 
 
Kontaktperson 
Alle beboere har en kontaktperson, 
der er primært ansvarlig for de gene-
relle forhold omkring beboeren. Nor-
malt er kontaktpersonen en dagvagt. 
 Kontaktpersonen har som alle an-
dre fridage og ferie og er derfor ikke 
på arbejdet alle dage. Ind imellem 
bytter vi rundt på kontaktpersonerne, 
og når det sker, skal du nok blive ori-
enteret om det. 
 
Tavshedspligt 
Du bestemmer selv, hvem personalet 
må udtale sig til om dine personlige 
forhold. Personalet har tavshedspligt 
og udtaler sig ikke til nogen om dine 
personlige forhold uden din tilladelse. 
 Tavshedspligten gælder også efter 
arbejdsforholdets ophør. 
 

Maden 
Rygårdcentret får leveret mad fra Det 
Danske Madhus. Vi laver en hel del 
af maden selv, for på den måde kom-
mer der også til at dufte af mad i hu-
set, og det skaber en hjemlig atmo-
sfære. 
 Kosten på Rygårdcentret har vi 
sammensat ud fra den nyeste viden 
om ernæringsbehovet hos ældre 
mennesker. 
  Vi følger hver enkelt beboers er-
næringstilstand nøje, da ernæringstil-
standen har stor indflydelse på livs-
kvaliteten. Vi vil også meget gerne 

rådgive dig om indkøb af de bedst 
egnede mellemmåltider. 
 Du har mulighed for at få specielle 
diæter, hvis du har behov for det. 
 Morgenmaden kan du lave i din 
bolig, hvor der er et tekøkken. Du kan 
også spise morgenmad sammen 
med andre beboere i Rygårdcentrets 
café mod betaling. I caféen kan du 
også spise frokost og aftensmad. 
 Vi anbefaler, at du mindst en gang 
om dagen spiser i caféen med hen-
blik på socialt samvær. 
 

Din livshistorie 
 
Din ’livshistorie’ er en skabelon, hvori 
du udfylder lidt om dig selv som per-
son og om dit liv. Den kan indeholde 
punkter som aktiviteter, rytmer i dag-
ligdagen og sanseindtryk, som du 
glæder dig over. 
 Der kan være en kort beskrivelse 
af din nærmeste familie, interesser, 
traditioner omkring fødselsdage og 
højtider, livretter mm. Hvis du fx er 
vild med jazzmusik, kan vi lave en 
lille musikgruppe med andre bebo-
ere, som også er til jazz. 
 Livshistorien er et vigtigt redskab i 
planlægningen af hjælp og pleje samt 
de daglige aktiviteter. 
 

Hverdagen 
 
Den første tid 
I de første par måneder vil der være 
mange spørgsmål og mange ting at 
finde ud af. Det er meget vigtigt, at du 
bare spørger og undrer dig. 
 Alle mennesker har særlige vaner 
og rytmer. På Kastanjelunden forsø-
ger vi at finde en god balance hurtigst 
muligt. Personalet har mange forskel-
lige beboere, der skal hjælpes på for-
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  skellige måder og på forskellige tids-
punkter. Derfor vil du ind i mellem op-
leve lidt ventetid, men vi gør hele ti-
den vores bedste. 
 Inden for de først par uger vil du få 
besøg af en aktivitetsmedarbejder fra 
Rygårdcentrets aktivitetsafdeling, 
Lunden. 
 
Morgen 
Det er forskelligt, hvornår man står 
op på Kastanjelunden. Nogle vil 
gerne tidligt op, mens andre sover lidt 
længere. Nogle vil gerne ud i caféen 
Spisestedet og spise sammen med 
andre, nogle kan godt lide at spise 
morgenmaden i boligen. Har du brug 
for det, kan du tilberede maden sam-
men med en medarbejder. 
 Dagligdagen er kendetegnet ved 
faste aktiviteter. Efter morgenmaden 
kan der fx være hygge med oplæs-
ning, spil, quiz og kryds & tværs. Om 
formiddagen er der forskellige former 
for motion, fx musik og bevægelse, 
motionscykler og træning med hånd-
vægte. 
 
Middag og eftermiddag 
Til frokost er der varm mad i caféen 
Spisestedet. Om eftermiddagen er 
der også aktiviteter, fx samværsgrup-
per, musik og bevægelse samt 
banko. Se mere under ’Aktiviteter’. 
 
Aften 
Aftensmaden – smørrebrød – er lige-
ledes i Spisestedet. Under særlige 
omstændigheder kan en medarbejder 
bringe middagsmad/smørrebrød til 
din bolig. Efter maden er der kaffe i 
pejsestuen. 
 
Nat 
Der er nattevagt, som du kan tilkalde. 
Nattevagten tilser også de beboere, 
som er visiterede til nathjælp. 
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  Hold øje i Rygårdstidende, her an-
noncerer vi aktiviteter, arrangementer 
og festligheder. 
 
Haverne 
Rygårdcentret ligger i grønne omgi-
velser og er opbygget omkring to atri-
umhaver, hvor meget af udendørsli-
vet foregår. 
 

Pleje og hjælp 
 
Når du bor i en plejebolig, er du visi-
teret til pleje og hjælp. Den person-
lige pleje og praktisk hjælp, du får, er 
hjælp til selvhjælp. 
 Det betyder, at vi tager udgangs-
punkt i, at alle helst vil klare så meget 
som muligt selv og dermed være uaf-
hængige af andre. Derfor udfører vi 
hjælpen sammen med dig og ikke for 
dig. Hjælpen ændrer vi i forhold til 
dine behov. 
 Hvis du får brug for mere hjælp, 
kan det indebære, at du sammen 
med det Tværgående Træningsteam 
lægger en plan for, hvordan du gen-
nem træning kan genvinde nogle af 
dine tidligere færdigheder tilbage. 
 

Praktiske oplysninger 
 
Administration og reception 
I Rygårdcentret er receptionen og ad-
ministrationen placeret ved hovedind-
gangen Niels Andersens Vej 22. 
 Der er åbent for personlig henven-
delse i receptionen i disse tidsrum: 
Mandag-torsdag  kl. 10-14 
Fredag  kl. 10-13 
 
Uden for receptionens åbningstid kan 
du rette henvendelse i administratio-
nen i tidsrummet: 

Aktiviteter 
I løbet af ugen er der forskellige akti-
viteter på Rygårdcentret, som du kan 
deltage i. Vi forsøger at dække så 
bredt som muligt, så der altid er en 
aktivitet, der appellerer til den en-
kelte. Beboerne har stor indflydelse 
på aktiviteterne. 
 I Lunden, som er vores aktivitets-
enhed, er der tilknyttet aktivitetsmed-
arbejdere, som i samarbejde med det 
øvrige personale tilbyder forskellige 
former for aktiviteter til daghjemsgæ-
ster og beboere i plejeboligerne, fx: 
 

• klassisk musik 

• petanque 

• lokalhistorie 

• billard 

• film 

• oplæsning 

• fællessang 

• foredrag 

• kortspil 

• bagning 

• it (der er opsat borger-pc i Lun-
den). 

 
Derudover afholder vi for eksempel 
temauger og tager på udflugter med 
Rygårdcentrets egen handicapven-
lige minibus. 
 Rygårdcentret afholder desuden 
fester såsom påskefrokost og julefro-
kost, der er forbeholdt beboerne, 
samt sensommerfest, jule- og nytårs-
arrangement, hvor pårørende også er 
meget velkomne til at deltage. 
 Der kan være aktiviteter, hvor der 
er brugerbetaling. 
 Stearinlys, servietter, årstidspynt, 
blomster, fotografier, lidt ekstra til 
hyggestunder og opmærksomhed 
ved fødselsdage indgår i beløbet til 
kulturelle aktiviteter. 
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Mandag-torsdag  kl. 8-15 
Fredag  kl. 8-14 
 
Afdelingsbestyrelsen 
En gang om året afholder afdelings-
bestyrelsen for beboerne i opgang 22 
møde. Københavns Almindelige Bo-
ligselskab indkalder. 
 
APV 
APV betyder arbejdspladsvurdering, 
og da din bolig også er en arbejds-
plads for personalet, laver vi ind imel-
lem en faglig vurdering af arbejdsfor-
holdene. 
 
Aviser og blade 
Hvis der ændringer i abonnementer 
på ugeblade og aviser, vil vi meget 
gerne vide, fra hvornår og hvordan 
de bliver leveret (med bud om mor-
gen eller med posten). 
 Skriv venligst til administrationen, 
rygaardcentret@gentofte.dk, fra hvil-
ken dato aviser og blade bliver leve-
ret. 
 
Beboermøder 
Hvis beboerne ønsker et møde, vil 
personalet gerne hjælpe med at ar-
rangere det. 
 
Beboer- og pårørenderåd 
På Rygårdcentret er der valgt et be-
boer- og pårørenderåd, hvis opgave 

det er at fungere som et forum for di-
alog og samarbejde mellem beboere, 
pårørende og ledere og medarbej-
dere i tilrettelæggelse af de bedst 
mulige forhold for beboerne. Du kan 
orientere dig om rådet i husavisen, 
hvor vi også henviser til det seneste 
referat. 
 
Behandlingstestamente 
I et behandlingstestamente kan du 
fravælge livsforlængende behandling, 
herunder genoplivning ved hjerte-
stop, i tre situationer: 

• Hvis du ligger for døden, og be-
handlingen kun vil forlænge dit liv, 
men ikke vil betyde, at du får det 
bedre eller får lindret dine smer-
ter. 

• Hvis du er så svækket af sygdom, 
ulykke eller alder, at du aldrig 
igen kommer til at kunne tage 
vare på dig selv fysisk og mentalt. 

• Hvis behandlingen kan betyde, at 
du overlever, men lægen vurde-
rer, at de fysiske konsekvenser af 
sygdommen eller af selve be-
handlingen vil være meget alvor-
lige og lidelsesfulde. 

 
Læs mere på www.borger.dk, hvor 
du også kan oprette dit behandlings-
testamente. 
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  Betaling, penge 
og værdigenstande 
Rygårdcentret har ikke ansvar for 
dine penge og andre værdier. Derfor 
har vi sørget for, at du kan betale for 
fx frisør, fodterapeut og udflugter via 
din månedlige regning, hvor du også 
betaler for kost og serviceydelser. 
 Vi anbefaler, at du har færrest mu-
lige kontanter og værdigenstande i 
din bolig. 
 Hvis du har behov for hjælp til at 
administrere dine penge, beder vi dig 
sørge for, at en pårørende eller en 
værge gør dette. 
 I caféen kan du betale med mobile-
pay, hvis du har en smartphone. I it-
caféen kan du få hjælp til opsætning 
af mobilepay. 
 
Besøgende 
Familie og venner er altid velkomne 
til at komme på besøg. 
 Dine gæster kan købe drikkevarer 
og snacks i automaten i foyeren eller 
i caféen Spisestedet, hvor der er mu-
lighed for at købe middagsmad, hvis 
dine gæster ønsker at spise med. 
 Både bestilling og afbestilling af 
mad skal ske med fem hverdages 
varsel. Du bestiller og afbestiller hos 
personalet på afdelingen. Pårørende 
er også meget velkomne til at deltage 

både i dagligdagen og i fester og ud-
flugter. 
 
Børn 
Børn meget velkomne på Rygårdcen-
tret. 
 Mange af beboerne bliver glade og 
interesserede, når børn kommer på 
besøg. 
 
Husdyr 
Enkelte beboere er bange for hunde, 
så på fællesarealerne er det nødven-
digt, at besøgende hunde er under 
fuld kontrol, og når beboerne spiser, 
skal hunde være i snor. 
 
Bibliotek 
Hovedbiblioteket bringer bøger, lyd-
bånd og andet materiale ud, hvis du 
på grund af alder, sygdom eller han-
dikap har behov. 
 Ring til Hovedbiblioteket på telefon 
39 98 58 88 og tilmeld dig. Telefonti-
den er mandag til torsdag klokken 
10-12. Ordningen er gratis. 
 
Blomster 
Har du blomster, skal du som ud-
gangspunkt selv passe dem. Hvis du 
har brug for hjælp til at passe dem, 
beder vi dig vælge nogle robuste 
planter, fx sukkulent eller orkidé. 
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  Brandfare 
For at mindske risikoen for brand an-
befaler vi, at du i stedet for levende 
lys bruger elektriske ’stearinlys’ eller 
en elektrisk lanterne. 
 Hvis du ryger, er det yderst vigtigt, 
at det foregår fuldt forsvarligt. Se af-
snittet ’Rygepolitik’. 
 
Bussen 
Rygårdcentret er ’medejer’ af en han-
dikapvenlig beboerbus, som vi benyt-
ter til udflugter. Der er egenbetaling 
for ture og forplejning på ture. 
 
Demens 
Rygårdcentret har tre medarbejdere, 
som er efteruddannede inden for de-
mens. 
Gentofte Kommune afholder to 
gange om året demensskoler for på-
rørende. 
 Efterfølgende opretter Pleje & 
Sundhed pårørendegrupper for delta-
gerne i demensskolen. Personalet 
formidler gerne kontakt til kommu-
nens demensteam. 
 
Ferie 
Tager du af sted på ferie eller besøg, 
er det vigtigt, at personalet får be-
sked. Personalet kan desuden 
hjælpe dig med at få medicin og an-
det nødvendigt med på turen. 
 
Fodpleje 
Vi har tilknyttet en fodterapeut, som 
har lokale i stueetagen. Du finder 
prislisten og åbningstiderne uden for 
klinikken. Mobil 42 44 42 74. 
 Regningen kan du betale via klient-
betaling en gang om måneden. 
Du kan også vælge en anden fodte-
rapeut uden for huset. 
 

Forflytning 
Hvis du har brug for hjælp til at flytte 
dig fra fx sengen til stolen, må perso-
nalet aldrig løfte dig. I stedet for at 
løfte forflytter personalet dig. Det be-
tyder, at personalet bruger forskellige 
hjælpemidler, og at du selv skal 
hjælpe til. I alle plejeboliger i Gentofte 
Kommune er der skinner i loftet til 
lifte. 
 En god forflytning er behagelig og 
skånsom og aktiverer dig. En god for-
flytning er let, hurtig og sikker at ud-
føre for personalet.  
 
Forsikring 
Dit indbo er kun forsikret mod fx 
brand og vandskade, hvis du har teg-
net en indboforsikring. Forsikringssel-
skaberne dækker normalt ikke tyveri 
af fx smykker og penge, hvis din dør 
har været ulåst. 
 Hvis en medarbejder beskadiger 
dine ting under arbejdet i boligen, vil 
du straks blive orienteret. 
 Det beskadigede må ikke kasse-
res, før eventuelt krav om erstatning 
er opgjort. 
 
Frisør 
Frisørsalonen ligger i stueetagen. Du 
finder prislisten og åbningstiderne 
uden for salonen. 
 Telefon 39 98 72 21. Personalet 
kan hjælpe dig med at bestille tid. 
 Regningen kan du betale via klient-
betaling en gang om måneden. 
 Du kan også vælge en anden frisør 
uden for huset. 
 
Frivillige 
På Rygårdcentret arbejder frivillige, 
som deltager i aktiviteter med bebo-
erne. De frivillige kan være personer, 
som har haft pårørende på centret, 
eller som for nylig er blevet pensione-
rede. 
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  Hjælpemidler 
Både større og mindre hjælpemidler 
bliver udlånt gennem kommunens 
hjælpemiddelcentral. Personalet vur-
derer behovet for og varetager bestil-
lingen af hjælpemidler.  
 Hjælpemidler skal opbevares i din 
egen bolig. 
 
Internet 
Der gratis trådløst internet i vores 
fællesområde. Netværket hedder GK-
public, og koden kan du få hos perso-
nalet. 
 
Kaldeanlæg 
Boligerne er forsynet med et internt 
kaldeanlæg, hvor du kan tilkalde 
hjælp hele døgnet. Da det er et nød-
kald, skal dit behov ikke kunne vente, 
til medarbejderen kommer på plan-
lagt besøg. 
 Dit kald vil blive besvaret inden for 
15 minutter. 
 
Kommunikationsbog 
Du kan få brug for en kommunikati-
onsbog. Heri kan du, personalet og 
dine pårørende kommunikere med 
hinanden. 
 Vi håber, at bogen vil medvirke til 
et positivt samarbejde. 
 
Køkkenet 
Kun personalet har adgang til pro-
duktionskøkkenet af hensyn til de 
strenge krav til hygiejne. 
 
Kørsel 
Du skal selv betale for kørsel til fx 
læge, speciallæge og laboratorium. 
 Du kan få tilskud til at køre i taxi til 
den nærmeste læge eller special-
læge, hvis du er gruppe 1-sikret i sy-
gesikringen, modtager social pension 

De frivillige er med til at skabe en 
spændende og afvekslende daglig-
dag for beboerne sammen med vores 
medarbejdere. Læs mere om de frivil-
lige på vores hjemmeside. 
 
Fysioterapi 
Hvis du har brug for fysioterapi, skal 
din egen læge henvise dig. Du kan 
benytte Tranehavens fysioterapeut 
her i huset eller en anden fysiotera-
peut uden for huset. 
 
Fødselsdage og fester 
Du kan låne lokaler i Rygårdcentret, 
hvis du ønsker at fejre din fødselsdag 
eller en anden begivenhed. Du og din 
familie ordner selv alt det praktiske i 
forbindelse med arrangementet. 
I afhenter service i køkkenet, og I le-
verer det tilbage til samme sted. Du 
kan træffe aftale i dagtimerne om at 
låne lokaler med teknisk service på 
telefon 39 98 72 64 eller 39 98 72 04. 
 
Gaver til personalet 
Ofte er det et ønske fra beboerne at 
måtte give en lille ting til kontaktper-
sonen, fx ved højtider. Kommunens 
overordnede politik er, at personalet 
gerne må modtage små gaver som fx 
chokolade, en blomst eller lignende. 
 Personalet må også gerne mod-
tage et beløb til kaffekassen eller an-
det, som kan nydes ved et personale-
arrangement. 
 
Gudstjeneste 
Vi afholder gudstjeneste den 2. og 4. 
onsdag i hver måned. Tidspunkt for 
gudstjenesten og den pågældende 
præst finder du i vores husavis, Ryg-
årdstidende. 
 Ønsker du at tale med en præst 
uden for gudstjenesten, kan persona-
let formidle kontakten. 
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  Læge og behandling 
Kontakten til plejehjemslægen, din 
egen læge og speciallæge foregår 
som hidtil. Det vil sige, at du selv 
kontakter lægen, men personalet 
samarbejder gerne med dig om det. 
 Personalet er forpligtet til at sikre 
din sundhedstilstand bedst muligt. Du 
skal give accept til enhver behand-
ling, plejepersonalet igangsætter. 
Plejepersonalet må kun give behand-
ling, der er ordineret af en læge. 
 
Medicin 
Du betaler selv for din medicin og ak-
tive midler til sårbehandling. Får du 
daglig medicin, som er ordineret af 
lægen, og har du hjælp til at få dose-

og ikke kan benytte offentlig trans-
port. 
 Hvis du har helbredstilskudskort, 
kan du også få tilskud til kørsel til 
tandlæge, fysioterapeut og kiroprak-
tor. Spørg din sagsbehandler i kom-
munen, om du er berettiget til tilskud. 
 Du har også mulighed for at blive 
kunde i Flextrafik Movia, hvis du har 
fået bevilget et gangredskab. Du kan 
køre til fritidsformål, fx besøg hos fa-
milie og venner eller kulturelle aktivi-
teter op til 104 ture om året. 
 Ansøgningsskema kan du rekvirere 
hos sagsbehandleren i kommunen, 
telefon 39 98 00 00. 
 
Ledsagelse 
Har du behov for ledsagelse til læge-
besøg eller ambulant hospitalsbesøg, 
opfordrer vi til, at du får hjælp af dine 
pårørende. I enkelte tilfælde kan per-
sonalet ledsage dig, dog ikke aften 
eller nat. 
 
Leverandører 
Rygårdcentret samarbejder med for-
skellige leverandører. 
 Vi har blandt andet en leveringsaf-
tale med Gentofte Apotek, og du skal 
oprette en konto på apoteket for at få 
leveret medicin direkte til Kastanje-
lunden. Betalingen trækkes via Beta-
lingsservice fra din konto på apote-
ket. 
 Vi får hver uge leveret fra forskel-
lige firmaer, fx får vi bleer, linned, sy-
geplejeartikler og mange andre ting. 
 
Linnedservice 
Har du på grund af fx inkontinens et 
særligt stort forbrug af linned, kan du 
blive visiteret til linnedservice. Hver 
uge vil du – mod betaling – få leveret 
fx sengetøj, nattøj og undertøj. 
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ret medicinen, støtter og vejleder sy-
geplejersken om dosering i dose-
ringsæsker. Du skal selv betale for 
doseringsæsker og medicin helt eller 
delvist afhængigt af dit personlige 
medicintilskud. 
 
Mobilpolitik i fællesarealer 
Tal med din kontaktperson om, hvor-
dan normerne er med hensyn til brug 
af mobiltelefon i fællesarealerne i den 
afdeling, hvor du bor. I din bolig kan 
du selvfølgelig gøre, som du ønsker. 
 
Motion 
Hver dag er der fysiske aktiviteter, 
som du kan deltage i. Vi tilpasser vo-
res tilbud efter beboernes ønsker. 
Læs mere under ’Senior-fitness’ og 
’Aktiviteter’. 
 
Måltider 
Vi opfordrer til, at du spiser sammen 
med de andre beboere i afdelingen 
med henblik på socialt samvær. 
 Hvis du er tilmeldt vores madord-
ning, men ønsker at spise hjemme, 
vil du få leveret frokostretterne kolde 
2 gange ugentligt. Medarbejderne 
kan hjælpe med at tilberede det ved 
behov. 
 Vi spiser cirka på disse tidspunkter:  
Morgenmad – spises hjemme. 

Frokost, varm mad kl.  11.30 
Eftermiddagskaffe  kl.  13.30 
Aftensmad, smørrebrød kl.  17.30 
Aftenkaffe kl.  19.30 
 I Spisestedet er der opslået en me-
nuplan. 
 Tager du på ferie, skal vi have be-
sked fem hverdage før, fordi vi skal 
afbestille maden, så du ikke skal be-
tale for den. 
 
Nøglekort 
Dine pårørende kan få udleveret nøg-
lekort, der koster 50 kroner per kort. 
 Vi opfordrer på det kraftigste til, at 
alle pårørende har kort, da det kan 
forhindre uvedkommende i bygnin-
gen og derved tyveri. Desuden er det 
en stor lettelse i personalets daglig-
dag, at de pårørende, som ofte kom-
mer på afdelingen, har deres egne 
nøglekort. 
 
Omsorgstandpleje 
Har du nedsat førlighed eller andre 
vidtgående handikap, der gør det 
svært for dig at benytte eksisterende 
tandplejetilbud, kan du blive tilknyttet 
Omsorgstandplejen, som har klinik 
her på Rygårdcentret. Du kan også 
benytte en anden tandlæge, der har 
indgået aftale med kommunen. 
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Når du er tilmeldt Omsorgstandple-
jen, får du tilskud til nogle af ydel-
serne. 
 
Opfølgningssamtale 
Når du har boet i din nye bolig et 
stykke tid, får du besøg af afdelings-
sygeplejersken, som vil tale med dig 
om, hvordan det går, og om du er fal-
det til. 
 
Plejetestamente 
Plejetestamentet er ikke juridisk gyl-
digt, men er en beskrivelse af, hvor-
dan du ønsker at blive plejet i fremti-
den. Det kan være en video, billeder 
eller en tekst og indeholder oplysnin-
ger om alle de forhold omkring pleje 
og omsorg, der er værdifulde for dig. 
 For mange er det en god fornem-
melse at have taget stilling til disse 
forhold. Tal med personalet om det. 
 
Post 
Din post bliver leveret i din egen 
postkasse, der er placeret uden for 
din opgang. 
 
Påklædning i fællesarealer 
Når du færdes i fællesarealerne, skal 
du være passende påklædt. 
 

Pårørende 
Samarbejde med pårørende er en 
stor og uundværlig resurse for bebo-
erne. Vi forventer, at samarbejdet 
med pårørende er aktivt og til glæde 
for alle parter, således at Kastanje-
lunden både er et godt sted at være 
beboer og et rart sted at komme for 
din familie og venner. 
 
Radio og tv 
Der er tv i pejsestuen, men du er vel-
kommen til at have din egen radio og 
tv i boligen. 
 Der er indlagt kabel-tv i din bolig, 
og i ydelsen er indregnet grundpak-
ken. Ønsker du den store pakke, skal 
du kontakte YouSee på telefon 70 70 
40 40 eller skrive til kundeservice-
@yousee.dk. Prisen for den store 
pakke betaler du direkte til YouSee. 
 For boliger i opgang 22, som admi-
nistreres af KAB, gælder dét, der 
fremgår af lejekontrakten med KAB. 
 
Rengøring 
Vi vurderer løbende i samarbejde 
med dig, hvad du kan klare selv, og 
hvad du så kan få hjælp til, og i den 
forbindelse vurderer vi også, om vi 
skal udarbejde en rehabiliteringsplan 
for dig på rengøring. Du er forpligtet 
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  til at anskaffe redskaber, der kan 
gøre dig mere selvhjulpen. 
 Rengøringen tager udgangspunkt i 
en vurdering af dit funktionsniveau. 
Rengøringshjælp er lettere rengøring 
af dine opholdsrum: stue, sovevæ-
relse, badeværelse, en eventuel en-
tré og en eventuel køkkenniche. 
Du skal være til stede i boligen under 
rengøringen, og du skal deltage så 
meget, som du kan. 
 Rengøring omfatter ikke boligens 
altan, og der bliver ikke gjort rent på 
helligdage. 
 Hvis du har mange pynteting i reo-
ler og vindueskarm, opfordrer vi til, at 
du støver dem af, når rengøringsper-
sonalet alligevel er i din bolig, eller 
meget gerne som en aktivitet sam-
men med dine pårørende. 
 Det er ikke altid, at hjælpen til ren-
gøring lever op den enkeltes egen 
standart. Skulle det være tilfældet, 
håber vi, at vi gennem dialog kan 
løse dette. 
 
Rengøringsartikler 
Du kan købe vores pakke med ren-
gøringsartikler, der omfatter rengø-
ringsmidler og redskaber til rengøring 
samt elpærer til nagelfast belysning. 
Bor du i opgang 22, som administre-
res af KAB, betales elpærer til nagel-
fastbelysning af KAB. 
 Fravælger du rengøringsartikler, 
skal du selv sørge for rengøringsar-
tikler som moppe og støvsuger, der 
skal have teleskopskaft. Desuden 
skal du sørge for karklude, viskestyk-
ker, støvsugerposer, moppespand, 
støveklude, affaldsposer osv. 
 
Rengøringsmidler 
Dine rengøringsmidler og vaskemid-
ler skal være miljøvenlige, og de skal 
være varedeklarerede på dansk og i 
original emballage. Af hensyn til både 
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  medarbejdere og miljø må der ikke 
anvendes midler, som indeholder 
klor, salmiakspiritus eller soda. De 
må heller ikke indeholde farve- og 
parfumestoffer. Du kan købe vores 
pakke med rengøringsmidler. 
 
Rygepolitik 
Personale og beboere må ifølge lo-
ven ikke udsættes for andres røg. 
 Beboerne i Rygårdcentret må ryge 
i egen bolig, når personalet ikke er til 
stede. For at sikre personalets ar-
bejdsmiljø laver vi gerne aftaler med 
dig om udluftning i din bolig. 
 E-cigaretter sidestiller vi med al-
mindelige cigaretter. 
 Medarbejderne må kun ryge uden-
dørs. 
 
Rygårdstidende 
Hver måned udgiver vi husavisen 
Rygårdstidende. Heri kan du blandt 
andet læse om månedens arrange-
menter, menuplan samt aktivitetska-
lender. Alle ting kan du også finde på 
vores hjemmeside (se bagsiden). Du 
er altid meget velkommen til at 
komme med indlæg til bladet, som du 
kan aflevere i receptionen. Se åb-
ningstider under ’Administration og 
reception’. 
 
Storskrald og affald 
Rygårdcentret er ikke omfattet af 
Gentofte Kommunes storskraldsord-
ning. Derfor skal du eller dine pårø-
rende selv sørge for at aflevere even-
tuelt storskrald. 
 Genbrugsbeholdere til flasker, glas 
og papir finder du ved opgangene. 
 
Støtteforeningen 
På initiativ af beboere og deres fami-
lie og venner blev Rygårdcentrets 
Støtteforening for beboere på Ry-

gårdcentret stiftet i oktober 2003. 
 Foreningens formål er at virke støt-
tende i dagligdagen blandt andet via 
indsamlede bidrag og gaver og at 
medvirke til at højne beboernes livs-
kvalitet. 
 De indsamlede midler sikrer, at alle 
beboere kan deltage i arrangemen-
terne, som skaber liv og glæde på 
Rygårdcentret. 
 Støtteforeningen er økonomisk uaf-
hængig af Rygårdcentret og Gentofte 
Kommune og blev i 2015 tildelt kom-
munens ’Ældrepris’. 
 
Sygdom 
Medmindre andet er aftalt med dig, 
ringer vi til dine pårørende i tilfælde 
af akut sygdom, indlæggelse på hos-
pital eller andre væsentlige ændrin-
ger i din tilstand. 
 Vi har mange muligheder for at til-
kalde hjælp: akutsygeplejen, pleje-
hjemslægen, plejeboligernes syge-
pleje, vagtlæge og din egen læge. 
 I enkelte tilfælde kan personalet 
ledsage dig, dog ikke aften eller nat. 
 
Teleslynge 
Der kan installeres teleslynge i ca-
féen og salen. Ønsker du teleslynge i 
din egen bolig, skal du ansøge om at 
få teleslyngen som et personligt hjæl-
pemiddel. Du ansøger hos Pleje & 
Sundhed Myndighed, og Hjælpemid-
delcentralen sørger for installationen. 
 
Tilsyn 
Det er lovpligtigt for Gentofte Kom-
mune at lave mindst et uanmeldt til-
syn i alle plejeboliger årligt. Dette 
skal sikre, at kvaliteten af plejeboli-
gerne opfylder de krav, som kommu-
nen har stillet. 
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I Gentofte Kommune er der også et 
årligt dialogmøde mellem plejeboli-
gens beboer- og pårørenderåd og 
Pleje & Sundhed Myndighed. 
 Referaterne fra møderne tilgænge-
lige på vores hjemmeside eller hos 
administrationen. 
 
Trafikforhold 
Vi har gode parkeringsforhold på 
Rygårdcentrets område. 
 Den nærmeste togstation er Helle-
rup Station, hvortil der er 7-10 minut-
ters gang. Busserne 21 og 185 har 
stoppested tæt ved Rygårdcentret. 
 
Tøjvask 
Du kan selv vaske dit tøj i møntva-
skeriet. Er du visiteret til tøjvask, sør-
ger personalet for, at tøjet bliver va-
sket så skånsomt som muligt. Du be-
taler efter vægt. Dog bliver silke og 
uld vasket ved 30 grader og således 
ikke på særlige programmer for silke 
og uld. Ønsker du tøjet vasket på 
særlige programmer eller i hånden, 
må du eller dine pårørende selv va-
ske det. Strygning og rulning kan vi 
ikke tilbyde. 

Hvis du eller dine pårørende ikke kan 
foretage små reparationer af tøjet så 
som isyning af en knap eller syning af 
en søm, der er gået op, kan du få 
hjælp i Lunden. 
 
Tøjmærkning 
Er du visiteret til tøjvask, og får du nyt 
tøj, beder vi dig lægge det i en pla-
sticpose med seddel, hvorpå der står 
’til mærkning’. Personalet vil så sørge 
for, at det bliver mærket. 
 
Vaccination 
Sundhedsstyrelsen anbefaler en årlig 
influenzavaccination. En gang om 
året kommer en læge på Rygårdcen- 
tret og vaccinerer de beboere, som 
ønsker det. 
 
Vinduespudsning 
Du får pudset vinduer fire gange om 
året indvendigt og udvendigt. 
 Vinduespudseren skal kunne 
komme til, så din vindueskarm skal 
være ryddet, og der skal være plads 
til, at vinduespudseren kan komme 
frem og tilbage. 

Flytning fra Kastanjelunden 
 
Hvis du skal flytte, er der en del praktiske ting, du skal være opmærksom på. Hos 
medarbejderne kan få en skrivelse med praktiske oplysninger. 
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Pleje ved livets afslutning 
 
Nogle gange er beboerne så syge, at de dør på Kastanjelunden, og de 
har derfor ofte brug for palliativ pleje (lindrende pleje) i den sidste tid af 
deres liv. Vi arbejder ud fra WHO’s målsætning, hvor den palliative ind-
sats: 

• tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer 

• bekræfter livet og opfatter døden som en normal proces 

• tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden 

• integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter 

• tilbyder en støttefunktion til de nære pårørende under beboerens 
sygdom og i sorgen over tabet 

• anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imøde-
komme behovene hos beboeren og dennes pårørende, inklusive i 
sorgen om nødvendigt 

• har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv ind-
virkning på sygdommens forløb 

• kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med andre 
behandlinger og undersøgelser, som er nødvendige for bedre at 
forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer. 

 
Vågetjeneste 
Røde Kors’ vågetjeneste i Gentofte Kommune er en forening af frivillige, 
som tilbyder at være til stede hos døende. I samarbejde med dig og dine 
pårørende formidler personalet kontakten til vågetjenesten. 
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Kastanjelunden 
 
Forstander 
Berit Kronby 
39 98 72 03 
berk@gentofte.dk 
 
Gruppeleder  
Camilla Juul Skov  
cjs@gentofte.dk   
39 98 72 59  
 
Gruppeleder  
Camilla Karenkewitsch Petersen 
ctp@gentofte.dk 
39 98 72 71 
 
Aften, nat og weekend 39 98 72 60 
 
Rygårdcentret 
Niels Andersens Vej 22 
2900 Hellerup 
rygaardcentret@gentofte.dk 
www.rygaardcentret.gentofte.dk 
39 98 72 00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
August 2022 

 
 
Rygårdcentret er bygget i 1980 og udvidet i 2010. I dag består det af 40 
plejehjemsboliger (Egelunden), 32 aflastningsboliger (Drossellunden), 62 
plejeboliger med hjemmehjælp (Kastanjelunden) samt et daghjem med to 
grupper: Kirsebærlunden med 40 pladser og Rosenlunden med 24 pladser 
(demensafsnit). 
 Rygårdcentret har eget vaskeri, frisør, administration, fodterapeut, en 
teknisk og serviceafdeling og caféen ’Spisestedet’. Der er godt 140 fastan-
satte medarbejdere. 
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