
 

  

PRAKTISK VED  
MIDLERTIDIGT OPHOLD 



Praktiske oplysninger til midlertidigt ophold 

Du er tildelt et midlertidigt ophold på Plejecenter Kastaniely eller på 
Stenhusbakken. 

  

Holbæk Kommune har pt. 29 pladser til midlertidige ophold. De midler-
tidige pladser er fordelt på plejecenter Kastaniely og på Stenhusbak-
ken. 

  

Ankomst 

Din ankomst til midlertidigt ophold aftales med det sted hvor dit midler-

tidige ophold er bevilliget. Se telefonnumre bagerst i pjecen. 

  

Der vil være en medarbejder, som modtager dig og eventuelt din fami-
lie, og som viser jer til rette. 

  

Indretning 

Boligerne til midlertidige ophold består af et værelse med et tekøkken, 
entre og badeværelse. 

  

Boligerne har indgang fra de indendørs fællesarealer. Der kan være ud-
gang via havedør til en lille terrasse.  

  

Boligen er møbleret, og der er TV.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hvad skal jeg medbringe 
 

Tøj / nattøj 

Du skal medbringe dit personlige tøj. Der er mulighed for vask af tøj 
hver 14. dag svarende til Holbæk Kommunes serviceniveau.  

Tøjet vil som udgangspunkt blive tørret i tørretumbler.  

  

Hvis dit tøj skal renses, skal du selv sørge for og betale for det. Se kva-
litetsstandarden for personlig– og praktisk hjælp. 

  

Toiletsager 

Du skal medbringe tandbørste, tandpasta, cremer, barbermaskine, hår-
tørrer etc. 

  

  

Rygepolitik 

Holbæk Kommunes lokaler er røgfri indendørs og udendørs. Der henstilles til 

at borgere, gæster og leverandører ikke ryger ved besøg på Stenhusbakken 

eller andre af kommunens bygninger.  

E-cigaretter sidestilles med cigaretter. 



 

Medicin 

Du skal medbringe din medicin, en opdateret medicinliste fra din egen 
læge (eventuelt sygehus) samt to ugedoseringsæsker, som kan inde-
holde din medicin. 

Din medicin opbevares i et aflåst skab i boligen. 

  

 

 

 

 

Sundhedskort 

Du bedes medbringe dit sundhedskort (sygesikringsbevis), som skal 
bruges, hvis du under opholdet skal have kontakt til læge, speciallæge 
eller sygehus. 

  

Hjælpemidler 

Du skal medbringe personlige hjælpemidler såsom støttestrømper, rol-
lator, badestol, stålift, liftsejl, speciel madras, kørestol, bleer. 

  

Hvis du ikke har en blebevilling, skal du selv sørge for indkøb og beta-
ling af bleer. 

Hvis du låner midlertidige hjælpemidler fra sygehuset, er det dit ansvar 
at få hjælpemidlerne returneret til sygehuset, når du ikke benytter dem 
længere 

Flextrafik kan kontaktes for hjælp til at varetage tilbageleveringen.  

Varige hjælpemidler, som du har fået bevilliget, er du ansvarlig for at 

aflevere, når de ikke længere skal bruges. Kontakt hjælpemiddelafde-
lingen for nærmere aftale om aflevering. 

  



Andet 

Du er velkommen til at tage personlige ting med i begrænset omfang 
f.eks. bøger, nipsting, fotografier, mobiltelefon. 

  

Hvad skal jeg ikke medbringe 

Du skal ikke medbringe dyner, puder, sengelinned, sæbe, engangsva-
skeklude og håndklæder. 

  

Der er dyne og pude i boligen. Sengelinned, sæbe, engangsvaskeklude 

og håndklæder indgår i servicepakken, som du betaler for under ophol-
det. 

  

Værdigenstande 

Du har selv ansvar for at tage vare på kontanter, ure og smykker. Du 
skal selv tage vare på dine personlige ejendele, som du medbringer. 

  

Vi opfordrer dig til kun at medbringe kontanter, ure, smykker og per-
sonlige ejendele, som du forventer at få brug for under opholdet. 

  

I tilfælde hvor for eksempel et høreapparat, går i stykker eller forsvin-
der vil det være en individuel vurdering om du kan få hjælp til repara-
tion eller udskiftning. 

  

 

  

  



Måltider 

Morgenmåltid, frokost og mellemmåltider bliver tilberedt og anrettet i 
fælleskøkkenet på stedet. 

  

Det varme måltid leveres fra produktionskøkkenet og serveres som ho-
vedregel om aftenen. Det varme måltid tilberedes færdigt i fælleskøk-
kenerne på stedet. 

  

Vi opfordrer til, at du spiser dine måltider sammen med de andre bor-
gere i spisestuerne. 

  

Kontaktperson 

Under dit ophold tilknyttes du og din familie en kontaktperson. Kontakt-
personen har den primære kontakt til dig og din familie og følger op på 
aftaler, der er indgået med dig, for at målene med opholdet kan opnås. 

  

Andre oplysninger 

Du kan bestille frisør og fodpleje til at komme under det midlertidige 

ophold. 

  

Du må ikke ryge i boligerne for midlertidigt ophold. 

  

Der gøres rent i boligen hver 2. uge svarende til Holbæk Kommunes 
serviceniveau. Se kvalitetstandarden for personlig- og praktisk hjælp. 

  

  



Afrejsedagen 

Du skal forlade boligen senest kl. 10. 

  

 Transport 

Du skal selv arrangere og betale for transport til og fra det midlertidige 
ophold. 

  

Hvis du har større hjælpemidler, som for eksempel kørestol med til det 
midlertidige ophold, anbefales det, at du gør opmærksom på dette ved 

bestilling af bil til transporten. 

  

Har du bestilt flextrafik via telefon, skal du medbringe det aftalte beløb 
i kontanter. 

  

Holbæk Kommune har fastsat pris for servicepakken pr. døgn for det 
midlertidige ophold, som du skal betale. Du betaler ikke for plejen.  

  

Du vil få tilsendt en regning med girokort ved udgangen af en måned. 

Du vil modtage to regninger, hvis dit ophold forløber over et måneds-
skifte. 

  

Det er ikke muligt at tilmelde betalingen i betalingsservice. 

  

 

 

 

 



Kontaktoplysninger 

 

Stenhusbakken 

Stenhusvej 21, 4300 Holbæk 

Tlf 72 36 30 41

 

 

 

Kastaniely 

Vester Hovvej 1-3, 4520 Svinninge 

Tlf. 72 36 57 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLBÆK KOMMUNE 
AKTIV HELE LIVET 

Kanalstræde 2 

4300 Holbæk 

Telefon 72 36 36 36 

 

 


