
Velkommen som ny beboer 
på Langagergård Plejecenter
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Vi byder dig velkommen

Langagergård er et hjem, hvor både du og dine pårørende skal føle 
jer velkomne. Vi ønsker at I skal opleve størst mulig tryghed og 
livsglæde hos os.

Det er et hjem, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder,  
meninger, ønsker og behov.

Vi lægger vægt på nærvær og tilstedeværelse i samspillet mellem 
beboerne og medarbejderne. Det giver os bedre mulighed for at få 
øje på de små ting, som kan være det, der er med til at gøre hver-
dagen lettere og bedre for den enkelte.

Hvem der står bag

Greve Kommune ejer Langagergård Plejecenter, men den daglige 
drift har siden åbningen i 2012 været varetaget af det danske  
familieejede omsorgsselskab Forenede Care.

Forenede Care bidrager med professionel pleje og omsorg samt 
specialiseret rehabilitering inden for sundheds- og serviceloven.

Virksomheden er et datterselskab under Forenede Koncernen og 
driver sammen med søsterselskabet Förenade Care over 60 pleje-
centre i Danmark og Sverige.

Vi gør os umage for at bruge vores store erfaring med plejecenter-
drift til at gøre en forskel for alle vores beboere.

Om Langagergård Plejecenter

Langagergård er bygget i 2012 og består af 85 lejligheder.  
Lejlighederne er opdelt i 9 leve- og bomiljøer, som alle er samlet 
omkring et fælles køkken og opholdsrum.

Alle afdelinger har udgang til terasser af forskellig størrelse og 
med dejlig udsigt til grønne omgiver.

Til centeret hører også en stor grøn have, vi især bruger flittigt om 
sommeren.
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Lejemålet - din egen bolig

Du er visiteret til en bolig på Langagergård Plejecenter af Greve 
kommune, og du lejer din bolig af boligselskabet KAB på helt  
almindelige lejevilkår, dvs. de tager sig af alt vedrørende husleje, 
el, vand, varme, udfærdigelse af kontrakten, udlevering af nøgler 
osv.

Ud over din månedlige husleje, betaler du også et fast beløb for 
måltiderne. Beløbet bliver fastsat af Greve Kommune og reguleres 
årligt.

Du skal selv sørge for at søge om boligsikring, varmestøtte osv. og 
tegne en indboforsikring – husk at den skal dække simpelt tyveri.

Da Langagergård er et stort hus med mange besøgende dagligt og 
mange ansatte, skal vi opfordre til ikke at have smykker, kontanter 
og andre værdigenstande opbevarende i boligen. 

Forenede Care dækker ikke ved tyveri. Der er en lille værdiboks 
i hver bolig. Nøglen til denne værdiboks skal ikke være kendt af 
ansatte i Forenede Care.

Internet
Du skal selv sørge for adgang til internet, hvis du har behov for 
dette. Kontakt eksempelvis YouSee for løsning.

Kæledyr
Efter aftale med centerchefen kan du medbringe dit huszdyr. Som 
udgangspunkt skal det opholde sig i din lejlighed, og du eller dine 
pårørende skal selv passe det. Hvis du har brug for hjælp til  
pasning, er der mulighed for at købe ydelsen af Forenede Care.

Vores afdelinger

Vi har 9 leve- og bomiljøer på Langagergård Plejecenter:

• Løvmarken
• Kløvermarken
• Roemarken
• Græsmarken
• Rørmosen
• Rugvænget
• Hvedevænget
• Havrevænget
• Bygvænget

Du bestemmer selv, hvor meget du vil opholde dig i din bolig eller i 
fællesskabet med de andre beboere.

Når vi samles på tværs af afdelingerne foregår det i vores store 
cafe i stueetagen eller i vores dejlige grønne have.
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Indflytningen

Så vidt muligt bedes du flytte ind i dagtimerne på en hverdag, hvor 
vi har bedst mulighed for at tage imod dig.

Møblering og indretning må selvfølgelig gerne foregå på andre 
tider. Indretning, ophængning af billeder, lamper, gardiner m.v. står 
du og dine pårørende selv for. Personalet rådgiver gerne vedr. en 
hensigtsmæssig indretning.

Hvis du har behov for hjælp til ophængning af billeder, lamper osv. 
kan ydelsen købes af Forenede Care.

Du får en fast kontaktperson, der så vidt muligt vil være til stede, 
når du flytter ind.

Efter indflytningen på Langagergård vil du blive inviteret til en ind-
flytningssamtale, gerne sammen med dine pårørende og evt.  
andre relevante fagpersoner.

Formålet med denne samtale er, at få afstemt de gensidige  
forventninger og danne et godt grundlag for det kommende  
samarbejde. Det er din kontaktperson, som er ansvarlig for at  
invitere til dette møde.

På mødet vil vi bl.a. gerne høre din livshistorie, så den kan blive 
en del af udgangspunktet i planlægningen af din hverdag her på 
Langagergård Plejecenter.

Vi ønsker at du fortsat lever et liv, der er så meningsfuldt og tro 
mod dine værdier som muligt.
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Dit nye hjem

Du lejer en 2-værelses lejlighed med lille te-køkken og bade-
værelse.

I plejeboligen er din og personalets sikkerhed meget vigtig, 
derfor fraråder vi løse tæpper og mange møbler.

Vi anbefaler at du indretter dig med en god hvilestol, billeder 
til væggene, familiefotos og siddepladser til dine gæster.

Medbring

Til køkkenet
• Service til eget brug
• Viskestykker/karklude
• Opvaskebørste og opvaskemiddel
• Affaldsspand og affaldsposer
• Vandkande
• Elpærer

Til badeværelset
• 12 små og 6 store håndklæder
• 10 vaskeklude og/eller engangsvaskeklude
• Ny toiletbørste
• Vasketøjskurv med hjul
• Vaskefad
• Termometer
• Neglesaks eller neglefil
• Pedalspand på 10 liter samt poser
• Personlig plejeprodukter; tandbørste, tandpasta, tandkrus,  

børste, cremer, shampoo, deodorant osv.

Til soveværelset
• 4 sæt sengelinned
• 6 lagner
• 2 rullemadrasser
• 2 dyner og 2 puder – gerne vaskbare
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Højtider    

På Langagergård fejrer vi gerne højtider. Af hensyn til planlægning 
og indkøb vil vi gerne vide, hvis du ikke er hjemme.

Vi vil også gerne fejre din fødselsdag eller andre mærkedage  
sammen med de øvrige beboere. Planlæg det med din kontakt- 
person.

Aktiviteter

Det er vigtigt, at du så vidt muligt holder fast i dine tidligere  
aktiviteter, besøger dine pårørende, tager på ture, går til noget osv. 

I cafeen er der forskellige aktivitetstilbud som vi også opfordrer 
dig til at deltage i. Det er fx banko, dyrebesøg, musik, fællessang 
og dans, neglepleje og billard. Vi har også et varmvandsbassin, 
som vi er glade for at bruge. Derudover tilbyder vi gå- og cykelture 
i de grønne omgivelser omkring centeret.

Dagens måltider

Vi har et stort køkken på Langagergård, hvor størstedelen af  
tilberedningen af maden foregår. Vi har professionelle kokke ansat, 
og maden tilberedes ofte fra bunden af økologiske råvarer.

Vi gør en dyd ud af at hvert måltid skal være noget særligt. Derfor 
spiser vores beboere og personale sammen. På den måde skaber 
vi en følelse af hjemlighed og fremmer lysten til at spise.

Morgenmad afpasses efter, hvornår du står op. Frokost er ca. kl. 
12.30 og aftensmad ca. kl. 18. Derudover serverer vi eftermiddags- 
og aftenkaffe med fx kage eller en nybagt bolle.

Menuen sammensættes så måltiderne følger sæsonen og  
traditioner. Maden er varieret og næringsrig. Vores kokke tager 
gerne imod dine ønsker og menuforslag. Bare kig forbi køkkenet 
ved cafeen.
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Tøjvask

Vi sørger for vask at din tøj en gang hver 14. dag, hvis du ønsker 
dette. Medbring nok tøj til mindst 14 dage.

Hvis du ønsker at tilkøbe tøjvask hos os, kan du sige til ved  
indflytningen til din kontaktperson eller teamleder på afdelingen.

Service- og hygiejnepakke

Der er mulighed for at tilkøbe en service- og/eller hygiejnepakke, 
så vi står for alt indkøb af rengøringsartikler, klude, mopper, toilet-
børste, toiletpapir, skraldeposer, shampoo, lotion, vaskeklude osv.

Du har mulighed for at tilkøbe en indflytningspakke, som består af 
en vasketøjskurv med hjul, vaskefad, 14 små håndklæder til ovre 
og nedre hygiejne samt negleklipper. Tilmeldingen sker via din 
teamleder på afdelingen.

Rengøring

Du tilbydes rengøring af lejligheden og dine hjælpemidler hver 14. 
dag jf. Greve Kommunes kvalitetsstandard.

Vinduespudsning, hovedrengøring og opvask efter gæster er ikke 
indeholdt, men kan tilkøbes.

Vi gør rent med bionedbrydelige rengøringsmidler, da det sparer 
omgivelserne og miljøet for de skadelige stoffer, der ofte findes i 
traditionel rengøringskemi.
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Dine pårørende

Pårørende er en vigtig del af livet, og vi håber dine pårørende  
fortsat vil tage del i din hverdag og tage dig med ud, hjælpe med 
dine praktiske opgaver såsom indkøb, rengøring, oprydning efter 
dine gæster, ledsagelse til læge og hospital osv.

Pårørende er også meget velkomne til at deltage sammen med dig 
i aktiviteter på Langagergård Plejecenter. Der er mulighed for at de 
kan købe en kop kaffe og et lækkert måltid i vores cafe.

Beboer- og pårørenderåd
Langagergård Plejecenter har et råd, der består af repræsentanter 
af beboere, pårørende, medarbejdere samt ledelsen.
Beboer- og pårørenderåd repræsenterer beboernes interesser og 
skal være med i dialogen ved fastlæggelse af retningslinjer i den 
daglige pleje og omsorgsindsats.

Rådet informeres om de forskellige årlige tilsynsrapporter som 
også er at finde på vores hjemmeside. Vi mødes ca. 4 gange årligt.

Har du eller dine pårørende lyst til at deltage i rådet, så henvend 
jer til centerchefen og hør om mulighederne.

Care-shop.dk gør livet lidt sødere

Er du pårørende til en beboer på Langagergård Plejecenter og øn-
sker at forkæle din kære, har du mulighed for at købe en lille gave 
og sende en personlig hilsen via vores webshop: care-shop.dk.

Du har mulighed for at give blomster, wellness-behandlinger,  
lagkage, ekstra rengøring, luksus-chokolade og meget andet.
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Ekstra forkælelse i dagligdagen

Alle kan føle behov for lidt ekstra praktisk hjælp eller pleje. Hvis 
du har særlige ønsker til praktiske opgaver, du vil have løst, eller 
bare vil forkæle dig selv med fx en gåtur i skoven, så har du mulig-
hed for at tilkøbe forskellige ydelser.

Vi kan tilbyde hjælp til næsten alt. Eksempelvis:

• Ture og ledsagelse i forbindelse med shopping, cafebesøg, 
gymnastik, fysierapeut, apotek, optiker, frisør mv.

• Pasning og pleje af kæledyr, fodring og gåture
• Indkøb og hjælp til arrangementer fx ved højtider, bagning, 

oppyntning, indkøb og madlavning til familiemiddage
• Traditionel hjmmeservice i form af hovedrengøring og  

vinduepolering
• Huslige gøremål som vask af gardiner, strygning, lettere 

håndarbejde og opvask efter gæster
• Praktiske opgaver som ophængning af billeder, gardiner,  

lamper og opsætning af tv mv.
• Wellness-behandlinger som lakering af negle, oprulning af 

hår, fodmassage mv.
• Rejser sydpå med ledsager og all-inclusive hotel

Tilkøbsydelserne ligger udover de visiterede kerneydelser, som du 
har krav på. Det er en del af dit frie valg som beboer hos Forenede 
Care på Langagergård Plejecenter.

Spørg din kontaktperson hvis du vil vide mere om dine muligheder.



18 19

Sundhed og omsorg

Vi arbejder ud fra kvalitetsstandard udarbejdet af Greve
Kommune.

Ved tildeling af hjælp lægges der vægt på:

• Hvad kan du selv?
• Hvad kan dine pårørende hjælpe dig med?
• Hvad skal medarbejderne gøre for dig?

Vores faglige udgangspunkt er, at du skal gøre mest muligt selv for 
at opretholde dine færdigheder og selvstændighed, så du bedst 
bevarer livskvaliteten.

Det faste personale bruger det meste af deres tid på at sikre be-
boernes pleje, rengøring, tøjvask og madlavning. Jo mere du selv 
deltager i dette, jo mere holder du dig i gang.

Plejen tilrettelægges i videst muligt omfang i samarbejde med dig 
og med respekt for dine ønsker og individuelle behov. 

Indenfor den første måned udarbejder vi sammen på baggrund  
af din livshistorie en fremadrettet handlingsplan. Den bliver  
evalueret mindst en gang om året.

Handlingsplanen skal sikre, at vi alle ved, hvad der er aftalt med 
dig. Den danner også udgangspunkt for tildelingen af hjælp.

Ved indflytningen tilbydes du at blive vejet, og vi udregner BMI, 
der danner udgangspunkt for, om vi skal hjælpe dig særligt vedr. 
kosten. BMI måles kvartalsvis og efter behov.
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I øvrigt

Alt vil foregå i dialog med dig. Der er plads til, at du ikke altid har 
overskud/lyst til fx bad.

Fravær blandt medarbejderne kan også indimellem betyde, at vi 
afviger fra det planlagte. Det kan fx være i forbindelse med ferier 
og orlov, hvor vi bruger vores faste afløserkorps.

Vi håber selvfølgelig, at opholdet hos os aldrig giver anledning 
til klager, men skulle det mod forventning ske, kan du henvende 
dig til teamlederen eller centerchefen. Vi tager alle henvendelser 
alvorligt. 

Såfremt du behøver hjælp til at udforme en klage står vi til  
rådighed.

Vi vender tilbage inden 48 timer på alle klager og Greve kommune 
informeres altid om din klage. Din kontaktperson vil gerne hjælpe 
dig med at klage.

Du kan læse mere om klagegange på hjemmesiden for Styrelsen 
for Patientsikkerhed.

Forbedringer og ideer er velkomne

Har du eller dine pårørende ideer til forbedringer af Langagergård 
Plejecenter, hører vi meget gerne om det. Kontakt din kontakt- 
person, teamlederen eller centerchefen.



22 23

Langagergård Plejecenter 
Karlslunde Parkvej 27-35
2690 Karlslunde

Hoved tlf. nr. 46 14 16 00 

Mail: info@forenede-care.dk

Lev dit liv hos os

Vi byder endnu engang dig og dine pårørende hjerteligt  
velkommen og håber, du får en god indflytning, og at du hurtigt 
falder til hos os.

Vi glæder os til at lære dig at kende.

Følg os på facebook (@LangagergardPlejecenter) eller instagram 
(@langagergaard_plejecenter). Her får du små hyggelige  
opdateringer og stemningsbilleder fra livet på Langagergård.



www.forenede-care.dk


