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        Vi håber, 

at du bliver 
 glad for 

 dit nye hjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Personale og beboere byder dig hjertelig 
velkommen til 
Kløverhaven 
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DIN NYE BOLIG 
Demensplejecentret Kløverhaven 
ligger i et hyggeligt natur område på Nørremarken. 

Kløverhaven ligger diskret tilbagetrukket, som et 

trygt og hjemligt fristed. 
 

Kløverhaven blev indviet 1.11-1998 

Og taget i brug som et af vejle kommunes tilbud,  
forbeholdt demente. 

 

Kløverhaven har 24 velindrettede 

Boliger.  
 

Boligen er en lejlighed med 

stue/soveværelse, et lille tekøkken  
og et stort badeværelse. 

Lejlighederne varierer en smule i 

størrelse, men er ca. 33 m2. 
 

Alle boliger vender ud til fællesarealet, 

som består af køkken, spisestue 

og dagligstue.  
 

Indflytning 
Det er visitationsafdelingen i Vejle 

Kommune, der  visiterer dig 

til en lejlighed på Kløverhaven. 
 

Indflytningssamtale 
Kort tid før indflytning får du tilbudt 

et møde med personale fra Kløverhaven, 

som vil tale med dig og dine pårørende 

om indflytning. 
Hvis du ikke ønsker et besøg, eller det 

ikke er muligt, tilbyder vi dig og dine 

pårørende en samtale kort tid efter 
indflytning. 

 

Ved samtalerne taler vi om gensidige 
forventninger, vi laver aftaler omkring 

sygdom og behandling samt aftaler 

med dine pårørende. Herudover orienterer 

vi generelt om Kløverhaven. 
 

Til samtalen vil vi også gerne høre 

lidt om dig og det liv, som du har 
levet. 
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Formålet er at etablere et godt og 

positivt samarbejde med dig og dine 

pårørende, så du føler dig velkommen 
og tryg ved at flytte ind.  

 

Efter ca. 3 måneder vil der være en 

opfølgningssamtale. 

VELKOMMEN! 
Din private bolig 
Boligerne på Kløverhaven bliver lejet 

ud af Vejle kommune, boligadministrationen. 
Det betyder, at lejligheden er dit private 

hjem med de samme betingelser, som 

hvis du lejede en lejlighed et hvilket 

som helst andet sted. 
 

Du får udleveret nøgler og lejekontrakt 

af Kløverhavens vicevært,   
som du selv skal sørge for at få underskrevet  

og afleveret tilbage. 

  

Da din bolig anses som privat, skal 
du eksempelvis også selv tage kontakt  

til Kløverhavens vicevært, såfremt der  opstår 

 praktiske problemer i boligen. 

 
Du er ansvarlig 
for indflytning 
Du er også selv ansvarlig for indflytning, 

møbler, møblering og ophængning 

af lamper, gardiner og billeder. 
Ift. valg af lamper må du meget 

Gerne tale med personalet, da 

gode lysforhold er vigtige for at sikre 
din pleje og personalets arbejdsbetingelser. 

 

Du skal også selv meddele flytning til 

folkeregistret, licens, telefon, bank,  
forsikring  osv. 

 

I boligen er der stik til telefon og TV. 
Du skal selv sørge for at kontakte 

udbyderen, hvis du ønsker TV eller 

telefon i lejligheden, og du betaler selv 
udgifter til licens, abonnement osv. 
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Hjælpemidler og møblering 
Du skal medbringe alle dine hjælpemidler 
fra dit hjem. Hvis personalet 

vurderer, at det er nødvendigt med 

yderligere hjælpemidler, bliver disse 
bestilt af personalet. Vær opmærksom 

på at visse hjælpemidler stiller 

krav til boligens indretning.  

Hvis dine behov på et tidspunkt ændrer 
sig, og du har brug for andre eller 

flere hjælpemidler, kan det betyde, 

at du må ændre møbleringen i boligen. 
Det kan også betyde, at du må 

fjerne nogle af møblerne. 

Årsagen er, at der er regler for hvor 

meget plads, der skal være for at opnå 
et sikkert arbejdsmiljø for personalet. 

Vi anbefaler også, at du undlader at lægge 

løse tæpper i lejligheden af hensyn 
til risikoen for at falde. 

 

HVERDAGSLIV 
Dagligdagen på Kløverhaven er rolig 

og enkel, men samtidig indholdsrig. 
Vi bestræber os på, at der i det daglige 

er små møder med beboerne hvor der tales om 

hverdags ting eller nydes en kop god kaffe 
i hyggelig samvær. 

 

På Kløverhaven er der bl.a. stolegymnastik 
og gudstjeneste. Vi hygger også 

med sang, musik og en snak om gamle dage.  

Hvis vejret er godt, spiser vi frokost på terrassen, 

går en tur i haven eller nyder dyrelivet  
på en bænk. 

 

Vi værner også om traditioner som 
jul, nytår og påske, og vi elsker at fejre 

fødselsdage. 

 
Ikke alle dine medbeboere 

 kan magte 

store aktiviteter, så det er vigtigt 

at huske at en aktivitet så som at 
gå en tur i haven, vande blomster m.m.  

kan være en stor aktivitet. 

 
Uanset om det er hverdag eller fest, 

lægger vi vægt på fællesskab og nærvær 

mellem beboere, pårørende og 

personalet. 
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Desuden har vi to huskatte og to undulater på 

Kløverhaven. 
Personalet har af og til deres hunde/børn med. 

 

Personalet 
Personalet på Kløverhaven består 

af social- og sundhedshjælpere, social- 

og sundhedsassistenter, en sygeplejerske,  
en fysioterapeut, vicevært og en centerleder. 

Kløverhaven er også en uddannelsessted, så du kan 

møde elever  på forskellige niveauer. 
 

Det faste plejepersonale har alle en 

kompetence uddannelse i demens. De 

har fokus på erindring og ønsker at 
skabe en god hverdag for dig fyldt 

med værdighed og respekt. 

 
På Kløverhaven får du tilknyttet faste 

kontaktpersoner.  

Vedkommende fungerer også som  
bindeled mellem dig og din 

pårørende og tager sig af eventuelle 

udfordringer. 

 
Vi bestræber os på at tage telefonerne,  

hver gang de ringer, men vi kan stå i 

plejesituationer, hvor dette ikke kan lade sig gøre. 
Her må vi bede dig om at prøve et andet 

lokalt nummer eller ringe tilbage senere.  

Det er lettest at få fat i personalet efter kl. 13. 
 

Vi vil meget gerne tale med jer, 

men I vil opleve, at I når situationen omkring 

jeres demente ikke er akut, nogle gange 
henvises til at kontakte center lederen  

for en planlagt samtale.  

 
Vi har valgt at vi ikke besvare SMSer,  

der bliver sendt til Kløverhavens mobiltelefoner,  

hvis dette ikke er akut, kan I sende en mail 

som vi besvare så hurtig vi kan.  
 

Det er en stor hjælp, hvis personalet 

må  indvies i din livshistorie. 
Vi håber, at du eller dine pårørende 

vil fortælle om dig selv - f.eks. om børn, 

familie, interesser, tidl. beskæftigelse 
mm.  
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Økonomi 
 
Når du flytter på plejecenter, beholder 

du din pension. 

 
Du kan få oplyst den præcise 

husleje ved at kontakte Vejle kommune, 

boligadministrationen. 
Du opfordres til at betale et lille beløb 

om måneden til aktivitetskassen, som varetages af PårørendeRådet. 

Pengene går til ”en lille ting” til fødselsdage 

og aktiviteter.  
 

Vær opmærksom på at personalet 

ikke må have med din økonomi at gøre. 
Vi anbefaler i stedet, at du laver aftaler 

med dine pårørende og tilmelder 

faste udgifter til betalings service. 

 
Støttemuligheder 
Når du er folkepensionist, kan du 

søge om tilskud til husleje 
og varme. 

Du har også mulighed 

for at søge om lån til indskud. 

 
Gæster 
Gode venner og pårørende er en vigtig 

del af livet, også når du er kommet 

på et plejecenter. Derfor er pårørende 
velkomne til at deltage i hverdagen på 

Kløverhaven og i arrangementer og 

aktiviteter. 

 
Dine gæster må besøge dig, så ofte du 

har lyst. 

 
Da der er andre beboere på plejecentret, 

skal I tage hensyn til dem og deres behov.  

Derfor kan der være situationer, hvor besøg 
 begrænses til din lejlighed af hensyn til de andre 

beboere. 

Hvis du har mere end en gæst henviser vi 

til, at I opholder jer i din egen lejlighed,  
af hensyn til de andre beboere.  

 

Du er også velkommen til at tage med 
dine pårørende hjem på besøg – husk at  

give personalet besked. 
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Vær opmærksom på at det ikke er    

muligt for pårørende og gæster at 

købe mad på Kløverhaven.  
Gæster og pårørende er velkomne til 

selv at medbringe kaffe og kage, eller 

til at benytte tekøkkenet i lejligheden. 

 
Til pårørende 
På Kløverhaven ønsker vi et tæt samarbejde 

med pårørende, da du/I kan 

være kilden til information, der kan 
danne grundlag for den ønskede pleje og  

omsorg. 

 
Når dine kære flytter på plejecenter, så 

flytter vedkommende ind i sin egen 

lejlighed. Det betyder også, at der er 

en række opgaver, som dine kære selv 
er ansvarlig for. Ofte erfarer vi, at din 

kære har brug for hjælp fra dig som 

pårørende til at løse forskellige opgaver.  
Det kan være indflytning, tømme 

postkasse, vande blomster, 

bestille tid ved frisør, pudse sko, reparere 
tøj, administrere økonomi, ledsage 

til fx læge, indkøbe fornødenheder 

som fx tøj, fraflytning osv. 

 
På Kløverhaven har vi en hitte skuffe, heri 

lægger vi de ting vi ikke kan finde nogle  

ejermænd til, så du bedes tjekke disse skuffer,  
hvis du mangler noget. 

 

Vi opfordre til, at der ikke indrettes med meget kostbare ting 
i lejligheden. 

 

Vi vil gerne, at I pakker julegaver op på stuen med jeres kære, når I 

giver dem. Vores erfaring er, at jeres kære kun er interesseret 
 i julegaver, såfremt en anden beboer sidder med en stor pakke, som bliver 

 pakket op juleaften.   

 
 

Vi håber, at du vil bidrage til, at dine 

kæres liv fortsat ligner det, vedkommende 

havde før flytningen til Kløverhaven, 
men vi har samtidig også 

forståelse for, at du kan have en travl 

hverdag. 
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PRAKTISKE 
INFORMATIONER 
Produkterne skrevet nedenfor er 
alle de ting vi har brug for 

for at kunne pleje din kære  

her på Kløverhaven. 

Intimsæbe 
Engangsvaskeklude 

Shampoo 

Body shampoo 
Tandpasta 

Tandbørste hver 3 mdr. 

Creme 
Roll on 

3 i en negle saks 

Kam / børste 

 
Disse produkter vil vi opfordre til 

at I holder øje med, at jeres kære ikke mangler. 

I har også muligheden for at personalet bestiller,  
 da vi har overblik over, hvornår det mangler.  

 
Mad 
På Kløverhaven er der fuld forplejning, 
hvilket vil sige, at vi sørger for alle dagens 

måltider. Vi tilpasser maden efter 

dine behov, hvis du eksempelvis er 
småt spisende eller har diabetes. 

 

Den varme mad på Kløverhaven bliver leveret 

fra Det danske mad hus. Personalet laver  
resterende måltider. 

 

Du kan vælge at spise maden i din 
egen lejlighed eller i fællesrummet 

med de andre beboere. 

 
Rengøring og tøjvask 
Du får hjælp af personalet til den 

rengøring, som du er visiteret til. 

Som hovedregel får du gjort rent hver 
14. dag.  

Rengøring kan omfatte at: 
Tørre støv af 

Støvsuge/vaske/moppe gulv 
Rengøre badeværelset 

Toiletpapir 

Affaldsposer 
Rengøringsmidler 
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Vinduesvask udvendigt 2 gange årligt 

 

Personalet hjælper også med at vaske 
dit tøj.  

Husk at sy stue nummer på 

tøjet.  De kan købes i en sy forretning. 

9 
Du kan ikke få vasket uld og silke af os. 

Det må dine pårørende klare. 

 
 
 
Omsorgstandpleje 
Gennem Vejle Kommunes visitationsafdeling 
kan du blive visiteret 

til omsorgstandpleje. 

 
Hvis du bliver visiteret til omsorgstandpleje, 

kan du frit vælge mellem 

Den Kommunale Omsorgstandpleje 

eller en privat tandlæge. Hvis du ikke 
aktivt vælger en privat tandlæge, bliver 

du tilknyttet Den Kommunale 

Omsorgstandpleje. 
 

Hvis du tilknyttes Den kommunale 

Omsorgstandpleje kommer tandplejeren 
på Kløverhaven og giver dig behandling. 

 

Omsorgstandpleje har en mindre 

årlig egenbetaling. 
 

Hvis du ikke er visiteret til omsorgstandpleje, 

kan du fortsat bruge din egen tandlæge. 
 

 

 
 

 

 

Frisør og fodpleje 
Der er ikke nogen bestemt fodplejer 

eller frisør tilknyttet Kløverhaven, så 
du er velkommen til at bestille en fodplejer 

eller frisør, som du kan få besøg af 

på Kløverhaven. Personalet hjælper 
gerne med at bestille tid. 

Husk du skal afregne direkte med 

fodplejeren og frisøren. 
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Læge 
Du kan oftest beholde din egen læge, 

når du flytter på Kløverhaven. Bor 
du i en anden kommune skal du dog 

skifte til en af lægerne i Vejle – 

og gerne i god tid inden indflytning. 

 
Hvis din læge skal kontaktes i forbindelse 

med din pleje og behandling, 

skal personalet have tilladelse fra dig 
eller din familie. 

 

Du eller dine pårørende er ansvarlige 

for at bestille tid til lægen, hvis der er 
behov for det. 

 

Vær også opmærksom på at personalet 
generelt ikke kan ledsage til læge 

eller sygehus. 

10 
Medicin 
Personalet administrerer lægeordineret 

medicin. 

 

Vi anbefaler at apoteket bringer din medicin ud 
til Kløverhaven, og det er en god idé at 

lave aftaler om dette og medicinbetaling 

inden indflytning. Du kan med 
fordel tilmelde dig betaling af medicin fra 

apoteket til betalingsservice. 

 

Penge og værdigenstande 
Det er på eget ansvar, hvis du opbevarer 

penge og værdigenstande i din 
bolig. Vi anbefaler, at du undlader at 

have større kontant beløb liggende. I 

stedet opfordrer vi til, at du laver aftaler 
med banken eller dine pårørende. 

 

Post 
Du har din egen postkasse ved hoveddøren. 

Dine pårørende er ansvarlige 
for at tømme den med jævne mellemrum. 

Hvis dine pårørende bor langt 

væk fra Kløverhaven, kan de evt. 

lave en aftale med personalet om 
tømning. 

 

Rygning 
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Du må gerne ryge i din egen bolig, 

hvis du på en forsvarlig måde kan 

varetage det selv. Når personalet er i   

din bolig for at hjælpe dig, er det personalets 
arbejdsplads, og vi beder dig 

derfor om ikke at ryge. 

Spørg personalet omkring 

udsugning i lejligheden. 

11 

Det er ikke tilladt at ryge i de 
indendørs fællesarealer. 

Pårørende må heller ikke ryge under besøg. 

 

Ved dødsfald 
Ved dødsfald er det pårørende, der 
skal kontakte bedemanden og arrangere 

bisættelse eller begravelse. Der er 

mulighed for at blive sunget ud fra  Kløverhaven, 

hvis pårørende ønsker det. 
 

Når en beboer afgår ved døden, aflåser 

vi boligen, og ingen må få adgang. 
Det er ikke for at være til besvær, 

men for at sikre at vi overholder rammerne, 

som skifteretten  har fastlagt. 

Disse regler er fastlagt for, at alle kan 
føle sig trygge ved, at de relevante 

arvinger er til stede, når boligen skal 

ryddes og boet skal deles. 
Som pårørende kan du dog underskrive 

en ”Erklæring til brug ved rydning 

af plejebolig i forbindelse med 
dødsfald”. Når du har underskrevet 

erklæringen kan du rydde din kæres 

bolig og opbevare boet. Samtidig 

skriver du dog under på, at du er 
bekendt med, at du ikke har nogen 

rettigheder over indboet, før skifteretten 

har berigtiget boet og udstedt en 
skifteretsattest. 

Pårørende er også ansvarlig for at 

sende en skriftlig opsigelse af lejemålet 
til Vejle kommunes 

Bolig administrationen. 
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KONTAKT 
Demensplejecenter Kløverhaven 
Ringdams Kobbel 157, 7100 Vejle 
Tlf. 76817400 
 
Centerleder Karin Haras     

Tlf.: 76817402 

Mobil: 27519000 
Mail: khara@vejle.dk 
 
 
Læs mere om Demensplejecenter Kløverhaven 
www.demensenheden.vejle.dk 
 

      
 
 
Udarbejdet af Susanne Jørgensen og Pernille Hedegaard oktober 2016 
Godkendt af Karin Haras 
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