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Kære beboer og pårørende.  

Vi håber, at denne pjece kan give dig og dine et overblik over den praktiske del af at flytte 

ind på plejehjem. Derudover vil den fortælle dig lidt om Bernadottegården, vores personale 

og hvordan man kan leve livet på plejehjem. 

Der er mange ting at huske, når man flytter, og vi håber, at denne pjece kan hjælpe dig på 

vej. Hvis du eller dine pårørende føler, at I mangler mere information, kan I naturligvis altid 

kontakte os.  

Vi modtager også gerne ris eller ros, så vi ved, om vi kan gøre noget anderledes. 

Vi håber, at du bliver glad for at bo her. 

 

Med venlig hilsen 

Centerleder Heidi Granvig Dahl 
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Bernadottegården blev indviet d.29. august 1976 og var, frem til år 2000, en selvejende 

institution med driftsoverenskomst mellem Roskilde Kommune og Sammenslutningen af 

Danske Fanger fra Frihedskampen 1940-45.  

Bernadottegården er opkaldt efter Grev Folke Bernadotte, som i kølvandet på 2. 

Verdenskrig bragte KZ-fanger hjem til Danmark med sine berømte hvide busser. 

Bernadottegården blev derfor bygget på initiativ af tidligere modstandsfolk og KZ-fanger og 

udtænkt som et hjem for deres kammerater og Roskilde-borgere. På grund af stedets 

tilknytning til frihedskampen 1940-45, har der med årene udviklet sig en lokalkultur med 

rod i besættelsestiden. Derfor lægges der på Bernadottegården især vægt på mærkedage, 

som har relation til besættelsestiden. Der er sågar blevet etableret en venneforening, 

Bernadottegårdens Venner, som støtter op om forskellige aktiviteter og tilbud.  

Bernadottegården er tegnet af arkitekterne Børge Andresen og Henning Theisen, som ville 

skabe et utraditionelt, smukt og alsidigt byggeri. Bernadottegården er beliggende i den 

nordøstlige del af Roskilde med klar udsigt over naturskønne og historiske omgivelser 

såsom Roskilde Fjord og Roskilde Domkirke.  

 

Præsentation af Bernadottegården 
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Bernadottegården består af 60 plejeboliger på ca. 30m2, hvoraf 3 er midlertidige. Disse 

boliger er fordelt over 3 huse, som kaldes Hus 1, 2 og 3. Hvert hus er bygget i 2 etager og 

består af en firlænget bygning med et fælles midterareal, en såkaldt atriumgård, der 

fungerer som opholds – og spisestue.  

Det sidste hus – Seniorhøjskolens lokaler - er forbeholdt administration og seniorhøjskolen 

som ca. 45 hjemmeboende borgere gæster hver dag. Herudover indeholder huset en 

frisørsalon, fodpleje og sygeplejeklinik.  

Din bolig består af en mindre gang, badeværelse og stue samt et lille tekøkken med 

køleskab. Boligerne i stueplan har desuden en lille terrasse med tilhørende have, mens 

boligerne på 1. sal har en svalegang tilknyttet.  

 

 

 

 

Det er vores mission at yde pleje og omsorg af høj kvalitet i en tryg og respektfuld 

atmosfære. Vores ambition er at give vores beboere rehabiliterende hjælp til selvhjælp, så 

du kan tage vare på din livssituation længst muligt. Rehabiliteringen har til formål at øge 

din livskvalitet og livslyst. Rehabiliteringen går ud på at støtte dig til at opnå et mål, som du 

fastlægger allerede ved forløbets start. Herefter samarbejder vi med dig, og meget gerne 

pårørende, om at nå målet.  

Din Bolig 

Vi giver dig hjælp til selvhjælp 
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Dette forløb indledes under samtalen, der finder sted kort tid efter din indflytning. Med 

udgangspunkt i din livshistorie aftaler du dine ønsker og behov med personalet, der består 

af afdelingslederen, sygeplejersken og din kontaktperson. Under samtalen kan du også 

fortælle os, hvordan du har oplevet den første tid på Bernadottegården. Vi udarbejder 

parallelt en fagligt funderet plan for, hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at nå dine mål. 

Erfaringen med rehabilitering viser, at der kan ske fremskridt allerede fra dag 1, så vi er 

sikre på, at du nok skal nå dit mål. 

 

 

 

 

Før indflytning 

Boligerne visiteres af Roskilde Kommunes Myndighedsservice før din indflytning, men du 

er naturligvis også meget velkommen til selv at komme forbi, så du kan se boligen og 

møde os på forhånd. Så kan du også selv vurdere, hvor mange møbler du skal have med.  

Før du flytter ind er det også vigtigt, at du tager kontakt til afdelingslederen eller 

sygeplejersken for at aftale selve indflytningen nærmere. På den måde er vi orienteret om, 

at du flytter ind, så vi kan tage godt imod dig og dine pårørende på det helt rigtige 

tidspunkt.  

Indretning og møbler 

Din bolig er på forhånd møbleret med seng, sengebord, loftlift, loftlampe og klædeskab. 

Derudover skal du selv sørge for følgende: gardiner, dyne og hovedpude, evt. 

bruseforhæng, ekstra lamper og møblement (inkl. havemøbler). Der er endvidere TV – og 

telefonstik i boligen.  

Din bolig er både dit hjem og vores arbejdsplads på samme tid. Derfor skal den være 

møbleret, så der er god plads omkring sengen, som skal være placeret under loftliften i 

tilfælde af, at der er behov for hjælp til forflytninger. Ligeledes skal sengen være placeret 

Indflytning 
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med hovedgæret op mod væg med kontakt og have mindst 75 cm’s friplads på begge 

sider.  

Vi anbefaler, at der ikke lægges tæpper på gulvet af hensyn til både dig og os, da vi 

undervejs muligvis skal bruge bækkenstol eller andre hjælpemidler med hjul i forbindelse 

med din pleje. Det er ligeledes vigtigt, at alle ledninger fastgøres til væggen, så hverken du 

eller vi falder i dem.  

Har du pårørende, forventer vi, at de hjælper dig med indretningen, ophængning af 

billeder, lamper etc. Har du ingen pårørende, hjælper vores teknikere dig dog gerne.  Vi 

kan desværre ikke opbevare de møbler, som du måtte have i overskud, men du kan altid 

tage kontakt til et opmagasineringsfirma, som kan hjælpe dig med det.   

Skal du bo i stueetagen, er der som førnævnt en have, som du dog selv skal vedligeholde, 

undtagen hækken - den klipper vi for dig. Du er meget velkommen til at indrette og benytte 

den efter eget ønske.  Bor du på 1. sal, må svalegangen kun delvis møbleres, da det skal 

være muligt for os at komme rundt om huset med en kørestol.  

Hjælpemidler 

Hvis du i forvejen ejer hjælpemidler som stok, rollator, kørestol etc., skal du medbringe 

dem, når du flytter ind. Skulle du få behov for andre hjælpemidler, sørger sygeplejersken 

for, at dine behov bliver vurderet af en ergoterapeut.  

Selve indflytningen 

Når du flytter ind, vil vi byde dig velkommen, og du vil blive vist til rette. Derefter tager vi en 

lille snak med dig om kosthensyn, hjælp til medicin og andre nødvendigheder, så du 

undgår fremtidige bekymringer.  

Afvikling af boligen 

Boligen er gennemgået og nymalet ved indflytning. Hos os er der ikke noget indskud, lejen 

starter den dag du får tilbudt boligen. Da der ikke er noget indskud betyder det, at ved 

fraflytning herunder dødsfald, skal boligen hurtigst muligt, og helst inden for en uge 

tømmes. Hjælpemidler og istandsættelse af boligen tager vi os af. 
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Måltider: Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe serveres 

dagligt. Frokost består af dejlige smørrebrød og aftensmad af et varmt, nærende og 

mættende måltid. Vi sørger dog undervejs for at servere gode små mellemmåltider, der 

stiller den værste sult.  

Hvis du ikke har brug for at spise hos os enkelte dage, skal du framelde dit måltid senest 

kl.12:00 dagen før. Du skal naturligvis heller ikke betale for de måltider, du framelder dig. 

Bliver du indlagt på sygehuset, sørger sygeplejersken for at framelde din kost, så du ikke 

bekymrer dig unødvendigt. 

Vask: Vi vasker dit tøj for dig, og evt. også dit linned, men vil du have renset tøj, skal du 

desværre selv sørge for det. 

Toiletartikler: Vi leverer toiletpapir, tandpasta, sæbe, vaskeklude, shampoo og 

hudcremer. Dog skal du selv sørge for indkøb af neglesaks, termometer, barbergrej, 

blodsukkerapparat etc.  

Rengøringsartikler: Vi sørger for, at du har div. miljøvenlige rengøringsmidler til rådighed.  

Fællesarrangementer: Her går beløbet til diverse ture og aktiviteter, som vi ellers ville 

tage ekstra betaling for.  

Mærkning af tøj (engangsydelse): For at sikre os, at du får dit tøj tilbage efter vask, 

mærker vi det med dit bolignummer. Dette er dog ikke gældende for støttestrømper, da de 

vaskes hos dig selv.  

TV: Der er adgang til grundpakken fra YouSee, som fungerer via et digitalt signal. Du kan 

også sidde tilbagelænet og se farve-tv i alle vores opholdsstuer. 

Vinduespudsning: Alle vinduerne på Bernadottegården pudses årligt 4 gange udvendigt 

og 2 gange indvendigt. 

Ydelser 
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Betaling: Der udsendes et girokort til din bolig, og alle betalinger for opholdet sker forud. 

Det er altid en fordel, hvis du tilmelder det PBS. Priserne fremgår af et aftaleskema, som 

du udfylder i samarbejde med personalet, når du flytter ind. Hvis du fravælger hele 

ydelsen, er du dog nødt til selv at sørge for det, som ydelsen derudover indeholder. 

 

 

Vi tilbyder dig også en del gratis ydelser. Heriblandt er følgende:  

- Sårplejeprodukter 

- Fysio – og ergoterapi efter forudgående visitation.  

- Personlige hjælpemidler f.eks. kørestol eller rollator. Disse søges individuelt og 

bevilges ud fra en professionel vurdering udført af en ergoterapeut.  

- Inkontinenshjælpemidler. Sygeplejersken, i samarbejde med dig, hjælpe med at 

vurdere dit behov, hvis du har et varigt handicap. 

 

 

Aktiviteter: På Bernadottegården vil vi rigtig gerne tilbyde dig en aktiv og social hverdag. 

Det betyder, at vi ofte tilskynder dig til at være en del af de daglige gøremål, heriblandt 

personlig pleje, mindre oprydningsopgaver, bordopdækning etc. Det er naturligvis kun 

aktuelt, hvis du kan og vil - vi vil bare gerne hjælpe dig på vej til en mere aktiv tilværelse.  

Vi har ansat flere forskellige aktivitetsmedarbejdere, hvis opgave er at gøre hverdagen 

mere aktiv og spændende for alle. Vi kan se, at aktive beboere trives bedre og oplever 

mere livsglæde. Som led i rehabiliteringsplanen vil aktiviteter og hverdagstræning også 

foregå på individuel basis.  

Andre aktiviteter, der løbende tilbydes på opslagstavlen kan være: gåture, køreture ud i 

landet i vores bus, gymnastik, bagning, kortspil, gudstjeneste og ikke mindst samvær 

mellem personale og beboere. 

Gratisydelser 

Praktiske informationer 
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Sammenkomster: I løbet af året arrangerer vi flere forskellige festlige sammenkomster. 

Bl.a. samles vi hvert år d. 04. og d.05. maj hvor vi mindes Danmarks befrielse, og så 

mødes vi alle til hygge i slutningen af august, når vi fejrer Bernadottegårdens fødselsdag. 

Derudover holder vi naturligvis årlige jule– og påskefrokoster i hvert enkelt hus. Disse 

sammenkomster annonceres løbende på opslagstavler rundt omkring i huset, så du kan 

tilmelde dig og evt. dine pårørende. Betaling for gæster sker via klientbetaling.  

Attester: Under din indflytning vil vi bede dig om at oplyse os om, hvor du opbevarer din 

fødsels – og vielsesattest etc. Det er nødvendigt, at du opbevarer dit sygesikringsbevis i 

køkkenskabet.  

Bernadottegårdens Venner: Bernadottegårdens Venner er en forening med ca. 200 

medlemmer, der alle vil gøre noget godt for Bernadottegårdens borgere. Hvert medlem 

betaler et årligt kontingent på 125 kr., der bl.a. går til udflugter, jul, påske etc. Hvis du eller 

dine pårørende er interesseret i at få et medlemskab, kan du henvende dig til en af 

afdelingslederne.  

Besøg: Du kan altid få besøg af dine pårørende, når du har lyst. Hvis døren er låst, kan du 

bare ringe på, så hjælper personalet jer indenfor. En af dine pårørende kan få udleveret en 

af vores specielle nøgler, så de selv kan lukke sig ind.  

Bernadotte-Nyt: lille folder, der udgives ca. 4 gange årligt. Her kan du læse om nye tiltag 

og se billeder fra udflugter, aktiviteter etc.  

I tilfælde af brand: Vi har placeret røgalarmer og varmedetektorer overalt på 

Bernadottegården, og i tilfælde af brand har vi brandudstyr til rådighed.  

Bruger – og Pårørenderåd: Bruger – og Pårørenderådet består af beboere, pårørende 

og interesserede borgere. Rådet fungerer som en art beboerrepræsentant, som tilgodeser 

beboernes ønsker og behov. Rådet deltager bl.a. ved fastlæggelsen af retningslinjer for 

den daglige pleje – og omsorgsindsats. Rådet mødes ca. 4 gange årligt  

Flyttemeddelelse: Du skal selv melde flytning til folkeregistret.  

Fodpleje: Fodterapeuten besøger Bernadottegården både mandag og torsdag og har 

klinik i hus 4. Betaling aftales med fodterapeuten.  
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Forplejning for pårørende: Dine pårørende har mulighed for at spise med. Det kræver 

dog at måltidet er forudbestilt 2 dage forinden før kl.10. Betalingen for måltiderne sker via 

opkrævningen af servicepakken den efterfølgende måned.  

Forsikring: Der er tegnet en lovpligtig bygnings – og brandforsikring. Dog anbefaler vi, at 

du selv tegner en ansvars – og løsøreforsikring. Hvis vi på en eller anden måde kommer til 

at forvolde skade på dine ejendele, dækkes de af vores egen forsikring.  

Fotografering: I henhold til persondataloven, frabedes fotografering under diverse 

arrangementer. Personalet tager billeder efter aftale med den enkelte beboer. 

Frisør: Frisørsalon kan findes i hus 4. Betaling aftales med frisøren.  

Fødselsdag: Hvert år fejrer vi din fødselsdag i det pågældende hus, du bor i. Du kan 

vælge mellem lagkage, æblekage, kringle eller boller. 

Gudstjeneste: Der foretages gudstjeneste én gang om måneden af en præst fra 

Himmelev Sogn. Hvor og hvornår det foregår, fremgår af opslagstavlen, så hold endelig 

øje med den.  

Husleje: Huslejen trækkes via din pension og beregnes ud fra boligens omkostninger, 

størrelse, fællesarealer og indkomst. El og varme er ligeledes obligatoriske. 

Kontaktperson: Når du flytter ind, vil du få tilknyttet en til to kontaktpersoner, som du og 

din familie vil være i tæt kontakt med. Sygeplejersken vurderer og tilrettelægger den pleje, 

du har behov for. Når dine kontaktpersoner ikke er til stede, bliver du naturligvis hjulpet af 

det øvrige personale. 

Kørsel: Bruger du rollator eller kørestol, kan du få hjælp af sygeplejersken med at søge 

om handicaptransport. Offentlig transport er desuden lige om hjørnet. Du kan få refunderet 

kørsel til tandlæge af Voksenservice, hvis det er søgt og bevilget. Hvis du skal køres til 

egen læge eller speciallæge, kan dette ligeledes også refunderes af borgerservice. 

Personalet har som udgangspunkt ikke mulighed for at ledsage dig til diverse 

undersøgelser og ambulante tilsyn, herunder tandlægebesøg. 

Licens: Licens står desværre for egen regning.  
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Læge: Vi har tilknyttet 2 plejehjemslæger. Ved tilflytning er der mulighed for at skifte fra 

din nuværende læge hvis du ønsker det. Kommer du fra en anden kommune er det oplagt 

at vælge plejehjemslægen, men det er selvfølgelig noget du selv bestemmer 

Medicin: Personalet hjælper dig med håndteringen af din lægeordinerede medicin. 

Medicinen opbevares sikkert i et aflåst medicin rum. 

Omsorgstandpleje: Du kan få bevilget omsorgstandpleje efter vurdering af Roskilde 

Kommunes Myndighedsservice. I den forbindelse vil der være en mindre årlig udgift. 

Sygeplejersken kan give dig et ansøgningsskema til det formål. Kan du ikke bevilges 

omsorgstandpleje, foregår tandlægebesøg hos den tandlæge, du har haft før du flyttede 

ind hos os.  

Penge og værdigenstande: Vi er ikke ansvarlige for dine kontanter og smykker, så derfor 

anbefaler vi, at du opbevarer alle dine værdigenstande i en aflåst kommodeskuffe el.lign.  

Personligt kald: Ved indflytning vil det i samarbejde med sygeplejersken samt dig og dine 

pårørende vurderes om du har behov for et personligt kald. Hvis du har behov for et kald, 

er der mulighed for at få udleveret et sådan. Dette er monteret i enten et armbånd eller en 

snor til at bære om halsen. 

Post: Vi bringer posten ud til din bolig, såfremt du ikke selv henter den i husenes 

postkasser.  

Regninger: Vi kan ikke betale regningerne for dig, så de bør tilmeldes PBS.  

Rengøring: Som udgangspunkt gør vi rent i din bolig én gang om ugen. Du er naturligvis 

også velkommen til at hjælpe til, hvis du kan og vil.  

Rygning: På Bernadottegården må der ikke ryges på fællesarealerne. Hvis du ryger, må 

vi ligeledes insistere, at du ikke ryger i sengen, da det er meget risikabelt.  

Tilsyn om natten: Normalt kigger vi ind til dig ca. 3 gange i løbet af natten for en 

sikkerheds skyld. Hvis du ikke vil have, at vi gør det, skal du bare meddele det til 

sygeplejersken.  
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Tiltaleform: Som udgangspunkt siger vi ”du” til hinanden, men hvis du foretrækker det 

anderledes, siger du bare til. Vi foretrækker bestemt at være dus med dig.  

Telefon: Du må gerne medtage din egen telefon. Der er 2 telefonstik på stuen. Alt vedr. 

telefon (abonnement osv.) skal du desværre selv betale, og der er ingen mønttelefoner 

hos os.  

 

 

Hoved tlf.nr.: 46 31 60 00 

Direkte kontakt 

Centerleder Heidi Granvig Dahl: tlf. 46 31 60 04 e-mail: heidigd@roskilde.dk 

Afdelingsleder Lena Bøgelund Bejlegaard: tlf. 24 90 72 59 e-mail: lenabb@roskilde.dk 

Afdelingsleder Dorrit Christiansen: tlf. 30 84 14 99  e –mail: dorritc@roskilde.dk 

Hus 1: tlf. 46 31 60 01  

Hus 2: tlf. 46 31 60 02  

Hus 3: tlf. 46 31 60 03  

Kontakt 

mailto:heidigd@roskilde.dk
mailto:lenabb@roskilde.dk


                                       Velkommen til Bernadottegården 
 

 
 
 

 


