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Velkommen! 
 

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og 
samtidig give dig og dine pårørende en fyldestgørende 
information om dit kommende hjem. 
 
Vi håber, det bliver en god oplevelse for dig at flytte i en 
lejlighed her på Friplejehjemmet Hesselvang.  Du og dine 
pårørende er altid velkomne til at kontakte os for yderligere 
information. 
 
Vi håber du og dine pårørende vil gøre Hesselvang til jeres 

nye hjem 
 

Med venlig hilsen 
personalet på Friplejehjemmet Hesselvang 

og 
Pia Nielsen 

Leder 
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Friplejehjemmet Hesselvang 
 
 

Friplejehjemmet Hesselvang er beliggende på Hesselvej tæt 
ved centrum og med udsigt over den meget naturskønne 
Lounshalvø. 
 
Vi er et selvstændigt plejehjem med egen bestyrelse uden 
kommunale bindinger og tidsstyrringer. 

- Vores mål er et plejehjem i særklasse! 
 
På Friplejehjemmet Hesselvang er der 24 to værelses 
lejligheder. De lyse og indbydende lejligheder, der er på 
henholdsvis 47, 54 og 60 kvadratmeter, er indrettet med 
mindre køkken, stue, soveværelse og stort badeværelse med 
egen vaskemaskine og tørretumbler samt terrasse. 
Derudover er der hyggelige fællesarealer, hvorfra der er 
panoramaudsigt over den nærliggende Louns sø. 
 
Vi har delt huset i 2 enheder således, at 12 beboere kan 

spise sammen og evt. deltage i dagens gøremål efter evne 

og interesse. Maden på friplejehjemmet bliver lavet på 

stedet, da vi mener, at det er vigtigt at kunne tilbyde et 

hjem, hvor der er fokus på kvalitet, faglighed og etik. 

Vi er ved at få opbygget en smuk have, hvor sanserne 

påvirkes af farver, dufte og vandløb. 

Vi har dværggeder og heste, der græsser på skråningen lige 

op ad friplejehjemmet samt et hønsehus.   

Inde har vi fugle og fisk.  
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Måltider 
Der er morgenbuffet i tidsrummet 08.00-10.00 
Formiddagskaffe kl. ca. 10.00 
Middagsbuffet 12.00-13.00 
Eftermiddagskaffe kl. ca. 14.30, 
Aftensmadsbuffet kl. 17.30 – 18.30  
Aftenskaffe kl. ca. 19.30. 
 
Måltiderne indtages ved mindre borde i spisestuen, men der 
er også mulighed for at spise i din egen lejlighed, hvis du 
har lyst til det. Personale spiser med ved alle måltider. 
 

 
 
Dine gæster har mulighed for at købe kaffe, og ellers er de 
velkomne til selv at lave det i lejlighederne. 
  
Tilmelding af gæster til at spise med:  

• max 2 gæst, kan ske fra dag til dag. 

• Ved over 2 gæster, vil vi gerne have besked senest 
dagen før kl. 12.00 

 
 

Se prisliste på opslagstavler ved køkkenet i enhederne.  
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Mål og værdier 
 

 

Værdigrundlaget: 
 

Friplejehjemmet Hesselvang skal være et hjem for ældre i 
deres individuelle forskellighed, hvor de kan bevare deres 
selv- og medbestemmelse i så vidt et omfang og så længe 

som muligt. 
Ethvert menneske, der har levet et langt liv, har sine egne 
vaner, holdninger, noget de sætter pris på og noget de ikke 

bryder sig om. Mad, påklædning, personlig pleje, 
indretning, interesser er forskellig fra person til person. 

Det er ledelsens og personalets opgave at fokusere på og 
imødekomme de ønsker og behov, som følger heraf og at 

støtte og inspirere den enkelte beboer til at bevare og 
udvikle de kreative og praktiske færdigheder, som den 

enkelte er i besiddelse af. 
Til grundlaget hører ligeledes et nært forhold til beboernes 

pårørende, som skal føle sig velkomne og involverede i 
beboernes daglige liv på hjemmet. 

Plejehjemmet skal også ses som en naturlig del af 
lokalsamfundet med åbne døre for besøg og arrangementer 

til oplevelse og inspiration for beboerne. 
For at leve op til værdigrundlaget i dagligdagen har et godt 
og engageret personale høj prioritet, og bør på enhver måde 

have de bedste arbejdsbetingelser og opbakning fra 
bestyrelse og ledelse med mulighed for udvikling og 

fornyelse. 
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Ledelse 
 
 

Lederen står for driften af plejecentret. Lederen er ansvarlig 
for, at de regler, målsætninger og økonomiske rammer, 
bestyrelsen har fastlagt, overholdes. Lederen er derudover 
den, der sørger for, at der sker en fortsat udvikling af 
Friplejehjemmet Hesselvang. 
 

 

Indflytning 
 
 

 
 
 

 

En indflytning på et friplejehjem er 
ligestillet med flytning i anden bolig. 
 
Lejligheden er tom og nyrenoveret. 
 
Der er opsat skinner til loftlifte i 
lejligheden. 
 
Du og dine pårørende står selv for 
indflytningen. 
 
Du og dine pårørende vil blive tilbudt 
indflytningssamtale på Friplejehjemmet 
Hesselvang inden for de første 14 dage.  
Hvis du eller dine pårørende har brug for 
en opfyldningssamtale, aftales dette med 
personalet.  
 
Du får tildelt en kontaktperson, som vil 
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være din og dine pårørendes primære 
kontakt til hjemmet. Din kontaktperson 
vil så vidt det er muligt også være med 
til føromtalte samtale.  

 

Indretning 
 
Lovgivningen pålægger os at lave arbejdspladsvurderinger, 
for at sikre et godt arbejdsmiljø og undgå unødvendige 
belastninger i arbejdet. Det er lederen, der er ansvarlig for 
arbejdsmiljøet, og det er arbejdsmiljørepræsentanten /  
forflytningsvejlederen og medarbejderne, der laver 
arbejdspladsvurderingen. 
Derfor skal lejligheden indrettes, så du kan få den hjælp, du 
har brug for med den plads omkring dig, der er nødvendig 
for at hjælperne kan komme til. 
 
Ved indretning vil det derfor være en god idé, at personalet 
tages med på råd, inden møblerne placeres. 
En omrokering kan senere blive nødvendig, hvis din 
tilstand ændrer sig, og du får brug for hjælpemidler. 
Ved tvivlsspørgsmål er det altid arbejdsmiljørepræsentanten 
eller lederen der tager den endelige beslutning.  
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Seng 
 
 

Du kan medbringe egen seng, hvis ikke du har et 
plejebehov, hvor personalet skal hjælpe dig i sengen. Ellers 
vil der ved indflytningen stå en el-seng i lejligheden. 
 
Dette sker af hensyn til personalets arbejdsstilling, så vi kan 
undgå arbejdsskader, men også af hensyn til dig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Belysning 
 
 
 

Der skal være god belysning i hele 
lejligheden. Både loftslys, lys ved 
spise-plads og ved seng. 
 
Der er fast belysning på badeværelse 
og i entré. 
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TV / Telefon/ Internet. 
 

 
Har man TV, skal man selv betale licens. 
Der er i hver lejlighed adgang til at se DR1 og DR2 
igennem antennestikket.. Man har mulighed for at købe 
flere Tv-kanaler, samt telefoni, ved henvendelse til anden 
udbyder. Alle har mulighed for at gå på trådløst net også 
besøgende.    
 
Vedr. telefon, skal du meddele flytning til telefonselskabet. 
Det er vigtigt at bestille denne i god tid. 
 
Hvis du har behov for et nødkald, kan dette bevilges som et 
hjælpemiddel. 
 
 
 
 
 

 

Tøj / Tøjvask 

 
 

 

Når du flytter ind, medbringer du selv 
dyne, pude, sengelinned, håndklæder 
mv. 
 
Du får vasket tøjet her i huset. Det 
vaskes i egen lejlighed. Ved større ting 
kan det vaskes i fælles vaskeri og der 
betales pr. vask som afregnes x 1 mdr.  



 11 

 
Vi henstiller til, at man så vidt muligt køber tøj, der kan 
vaskes i maskine ved normal vask, især uld. 
Vi tager ikke ansvar for tøj, der ikke kan vaskes i maskine. 
 

Økonomi 
 
 

Når du er visiteret til en bolig, får 
du tilsendt en husleje-kontrakt 
hvor der står alt om indskud, 
boligydelse m.m. 
 
Det er meget praktisk at bruge 
PBS til betaling af regninger. 
 
Vi anbefaler, at du ikke har for 
mange kontanter liggende i din 
lejlighed, og at du låser penge, 
smykker, medicin og lignende 
inde. 
 
 

 
 
 

 

Forsikringer 
 
 

Det er dit ansvar, at der er tegnet en indbo-/ansvars-
forsikring. 
 
Kontakt evt. dit forsikringsselskab m.h.t. en 
plejehjemsforsikring. 
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Fodpleje / Frisør 
 
 

Du kan fortsætte med den fodterapeut eller frisør, du bruger 
nu. Kan du ikke komme til dem, må de gerne komme til 
dig. 
 
Kontaktpersonen vil evt. være behjælpelig med 
tidsbestilling, til såvel fodterapeut som frisør der kommer i 
huset. 

 
 
 
 
 

Rengøring 
 
 

 
 
 

 

Du vil blive tilbudt rengøring hver 14 
dag. 
I det omfang du er i stand til det, vil vi 
gerne udføre rengøringen sammen med 
dig. 
Vi foretager ikke vinduespudsning inde i 
lejligheden samt hovedrengøring. Du 
kan købe vinduespudsning samt 
hovedrengøring hos en vinduespudser 
eller som en tilkøbsydelse hos 
friplejehjemmet.  
 
Pårørende er altid velkomne til at give 
en hånd med. 
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Gudstjeneste 
 
 

Der bliver afholdt gudstjeneste 1 gang om måneden. 
 
 
Personalet er behjælpelig med at 
formidle kontakt til en præst, hvis du 
ønsker det. 
 

 
 

Tilkøbsydelser  
 
Eksempler på tilkøbsydelser: 

• Ekstra bad. 

• Hovedrengøring. 

• Vinduespudsning inde. 

• Personale med til familiefest. 

• Personale kørsel med prøver til lægehus. 
 

Det er kun fantasien der sætter grænser.  
Prisen pr. time aftales med friplejehjemmet.  
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Husdyr 
 
Husdyr kan medtages ved indflytning på Friplejehjemmet. 
De skal kunne trives sammen med andre dyr og ikke være 
genererende for andre beboer.  
Man er selv ansvarlig for at husdyrene får den behandling 
de har brug for. Evt. loppekur osv.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter/Husavis 
 
 

Friplejehjemmet Hesselvang har en bred vifte af aktiviteter. 
Bl.a. kan vi tilbyde kreative og årstidsbestemte aktiviteter 
tilrettelagt ud fra dine ønsker og behov. Det sociale samvær 
har også en stor plads i dagligdagen på plejecentret. 
 
Du må meget gerne medbringe værktøj, hobbyredskaber og 
lignende, så du kan dyrke dine interesser som tidligere. 
 
Højtider og andre mærkedage fejres, som du ønsker, i det 
omfang det kan praktiseres. 
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Vores aktive Venneforening sætter kulør på hverdagen for 
jer og arrangerer bl.a. underholdning, bankospil, sang 
eftermiddage, forårsfest, høstfest, ture ud i naturen og på 
havnen, løvfaldstur, jule-indkøbstur, julefrokost og meget 
andet. 
 
Hvis du og dine pårørende ønsker medlemskab af 
Venneforeningen, er dette muligt ved henvendelse til 
bestyrelsen eller lederen.  
 
Husavisen med aktivitetskalender, madplan m.m., 
udkommer 1 gang om måneden. 
 
På hjemmesiden www.friplehjem-hesselvang.dk vil der 
være billeder af tidligere arrangementer og af hverdagen på 
Hesselvang.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.friplehjem-hesselvang.dk/
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Indkøb 
 
 

Personalet eller frivillige kan følge dig til byens butikker og 
handle småting efter aftale.  
 
 

 
 

Besøg / Ferie 
 
 

Din familie og vennekreds er til enhver tid velkommen på 
friplejehjemmet – selvfølgelig under hensyntagen til de 
øvrige beboere. 
 
 
Tager du på besøg eller 
ferie, vil vi gerne at du 
senest dagen før kl. 13, 
afbestille maden. Der kan 
kun afbestilles for hele dage. 
 
Af praktiske grunde vil vi 
gerne have besked, når du 
tager af sted, og hvornår vi 
kan forvente, du kommer 
hjem. 
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Fødselsdage / Mærkedage 
 
 
 

 
 
 
 

 

Du kan sammen med familie og venner 
holde fødselsdag på friplejehjemmet. Aftale 
herom træffes i forvejen med personalet. 
Du er også velkommen til, på fødselsdage 
og andre dage, at låne lokaler på 
friplejehjemmet til samvær med familie og 
venner 
 

 
 

Læge / Speciallæge / Sygehus 
 
 

Du kan beholde den læge, du er vant til. 
Men du kan også vælge Hesselvangs plejehjemslæge.  
Kontakt personalet for mere info.  
 
Vi vil gerne, at dine pårørende eller venner ledsager dig, 
hvis du ikke vil alene af sted, til læge eller på sygehus. 
Hvis der er brug for personalebistand, ledsager personalet 
eller en af de frivillige dig. 
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Tandlæge 
 
 

Du kan beholde den tandlæge, du har, men du kan evt. også 
blive visiteret til den kommunale omsorgstandpleje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Depotvarer 
 
 

Depotvarer kan købes på Friplejehjemmet Hesselvang – så 
som sæbe, toiletpapir, affaldsposer, handsker, 
engandsvaskeklude osv. Varerne sælges til indkøbspris og 
afregnes månedsvis via din PBS aftale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Fraflytning 
 
 
 
Ved fraflytning – vil vi gerne lejligheden afvikles så hurtig 
som mulig og i rengjort stand. Vi sørger for 
aflæsning/opgørelse. Maling og almindelig reparation 
udføres af vores pedel uden udgift for lejer medmindre der 
er misvedligeholdelse.  
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Friplejehjemmet Hesselvang 

Hesselvej 5 
9640 Farsø 

Tlf.:  96 97 96 97 
Fax: 96 97 96 98 

 

 
Leder 

 Pia Nielsen 
Mobil.: 23 62 77 20 

E-mail: pni@diakon.dk 
www.hesselvang-friplejehjem.dk 


