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Den gode indflytning i Ældrecenteret Æblehaven 

FORMÅL  

1. Der skabes gode relationer fra starten til og for borgeren 

2. Borgeren får den mest nødvendige viden ved det første møde med os 

3. Borgeren får udfyldt de mest nødvendige blanketter ved det første møde 

4. Medarbejderne får skabt en god og behagelig samtale, med borgeren i centrum og med fokus på 

kerneopgaven 

5. Medarbejderne har en mulighed for at få den første hurtige og vigtigste viden og observation ift. 

hvad det er for en borger der flytter ind og hvilke behov/færdigheder der skal understøttes 

”Indflytningsbesøg” - her foregår indflytningssamtalen: 

Udføres og planlægges af sygeplejerske og med deltagelse af so.su ass/kontaktperson 

Planlægges med en varighed af en time excl. Transport 

Dato arrangeres af sygeplejerskerne i samarbejde med borger, pårørende, hjemmepleje o.a. 

Dato meldes ud til huset og huset melder tilbage til sygeplejersken, hvem der deltager  

Samtalen kan afholdes telefonisk og med fremsendelse af dokumenter (i de tilfælde hvor det ift. borgeren 

ikke giver mening eller gør gavn eller i de situationer hvor vi får ”meldt” borgeren med meget kort varsel) 

Der medbringes og udfyldes følgende ved hjemmebesøg (indflytningssamtale mappe, pakket af adm.)  

Indflytningsmappen med følgende indhold: 

- Velkomstpjece 

- Tillæg til velkomstpjece ”gode råd ved indflytning” 

- Servicepakken 

- Betalingsservice blanketter 

o Æblehaven 

o Apoteket 

- Livshistorie 

Endvidere medbringes Tablet med Nexus ift. oplysninger, opdatering og direkte dokumentation, hvis 

det er muligt. 

Indhold i samtalen: 

- Gennemgå servicepakken og få underskrift, om muligt på hvad der ønskes. Informere om 

konsekvenser ved fravalg (obs. er der fuldmagter, værgemål eller andet vigtigt) – afleveres 

underskrevet til administrationen 

- Udlevering af pjece og gode råd, tale om møblering af bolig ift. affektionsværdi, begrænset plads og 

minus tæpper 

- Medbringe dyne og puder, vasketøjskurv, badeforhæng (hvis ønskes), persienner/gardiner, 

Trådkurv på hjul til badeværelset (set ift hygiejne og rengøring) 
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- Aftale, hvem gør hvad ift. Medicin og evt udfyldelse af betalingsservice blanket til apoteket. 

Blanketten afleveres til administrationen. 

- Tjekke op på samtykkeerklæring i Nexus og evt. tilrette. Må vi udveksle helbredsoplysninger mv  

- Samtale om at ”falde til” i Æblehaven – Obs klare det man selv kan 

- Afdækning af plejebehov, hjælpemidler, bevillinger 

Indflytning i Æblehaven - Velkomstsamtale: 

Planlægges og afholdes af plejepersonalet i huset 

- Velkomstblomst er købt og står i boligen på indflytningsdagen. 

- Velkomstbrev med dato for indflytningssamtalen – lægges udfyldt ved siden af blomsten. Brevet 

ligger i velkomstmappen. 

- Velkomstmappe (pakket af adm.) er lagt klar i husets dueslag (sygeplejersken sørger for dette).  

- Velkomstsamtalen Planlægges på en dag inden for de første 7 dage, efter indflytningsdato, af so.su 

ass. i samarbejde med øvrige kollegaer i huset. Samtalen planlægges med en varighed på ca. ½ 

time. Liste over de emner/papirer, der skal gennemgås til samtalen ligger i mappen.  

- Samtalen afholdes af so.su ass. og /eller kontaktperson 

Indhold i velkomstmappen: 

- Velkomstbrev med navne på personalet i huset 

- Pårørende kontakt  

- Børnesikring 

- Reklamer ønskes 

- Billeder må de offentliggøres 

- Omsorgstandpleje 

- Kørselsbevilling 

Indhold i samtalen: 

- Velkommen, opfølgning på ”Hvordan går det”? Får du den hjælp du behøver? Fokus på justeringer 

- Gennemgang af alle blanketter 

- Orientering om business online og hvis dette ønskes, planlægges en aftale med administrationen 

- Orientering om Æblebladet og udlevering af det sidste nye blad 

- Lave aftaler om, hvordan der kommunikeres, hvor aflevere vi din post i boligen, afhentning o.a 

relevante aftaler indgås 

Øvrige opgaver og ansvarlige 

Inden for de første 3 uger efter indflytningsdagen 

Områdeleder: 

- Have planlagt beboerkonference, til afholdelse inden for 3. mdr.  

Sygeplejerske: 

- Udarbejde eller revidere sygeplejefaglige udredning, i samarbejde med personalet i huset 



3 
 

- Vurdere om der skal tages kontakt til egen læge ift. Evt. uklarheder, mangler, afklaringer så som: 

o Medicingennemgang 

o Afklaring af interval for målinger / vitale værdier mv 

o behandlingsniveau 

o Opmærksomhed ift. ønsker og beslutninger livsforlængende 

behandling /genoplivning 

- Opdatering /udfyldelse af Diagnoser 

- Udfylde Helbredsoplysninger i skemaet Generelle oplysninger 

- Udarbejder samlede fagligvurdering, med brev og klagevejledning, til borgeren 

So.su ass / so.su hj/ sygehj m.fl. 

- Generelle oplysninger, Funktionsskema og relevante tilstande skal være udfyldt.  

- Indsatser, indsatsmål og døgnrytmeplan være opdateret.  

- Kalender være opdateret 

Tværfaglige samarbejdspartnere (hverdagstræningsterapeut, aktivitetsmedarbejder, Social pædagog o.a.): 

Arrangere velkomst / informations besøg hos borgeren 

- Præsentere sig selv og opgaver der varetages 

- Udlevere eventuelt informations materiale /pjecer 

 

 3 mdr. samtale 

Planlægges af kontaktpersonen i Huset i samarbejde med borger og evt. pårørende 

Formålet: at følge op på trivsel, aftaler, indsatser, bevillinger – Status efter indflytning 

Er der noget der skal ændres? 

Planlægges med en varighed på en time. Når samtalen er planlagt sendes dato og tidspunkt som opgave til 

sygeplejerskerne og den ligges i borgerkalenderen 

So.su ass/ kontaktperson og sygeplejerske afholder samtalen – Ved særlige behov deltager områdelederen 

Udarbejdet af sygepl. Mie Holm /Jane Larsen og områdeleder Janni Høi 2018 – revideret sept. 2019 

 


