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Formålet med denne pjece er at besvare nogle af de spørgsmål, som du og dine 

pårørende kan have i forbindelse med at du flytter ind på Blomstergården. Vi vil 

gerne være behjælpelige med, at indflytningen bliver så nem og behagelig som 

mulig, så har du yderligere spørgsmål, eller er der noget du gerne vil have uddybet, 

er du altid velkommen til at spørge personalet. 

 
Du bliver tilknyttet en kontaktperson i din boenhed, som vil være den person, der 

primært hjælper dig med kontakt til din læge, apotek, pårørende etc. Din 

kontaktperson vil sammen med det øvrige plejepersonale hjælpe dig i hverdagen 

med de pleje- og omsorgsopgaver, du har behov for. Vurderingen af dit individuelle 

behov for hjælp sker i samarbejde med dig og evt. dine pårørende.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lidt om Blomstergården 

Blomstergården ved Rosenkildevej i Slagelse rummer 144 pleje- og 

rehabiliteringsboliger, fordelt i 4 huse med henholdsvis 2 og 4 boenheder. Hver 

boenhed består af 12 lejligheder. Midlertidige-/rehabiliteringspladser udgør 24 

boliger. Boligerne er udstyret med hjælpemidler, der giver beboerne størst mulig 

indflydelse i egen hverdag, trods tiltagende behov for hjælp. 



Boligerne er indrettet som leve-bo-miljøer med små enheder, hvor der værnes om 

den enkelte beboer. Det sociale liv er i højsædet, med tilbud om samvær og 

aktiviteter. Rundt om bygningerne er der hyggelige gangstier, samt et 

aktivitetsområde med udendørs træningsredskaber. Til hvert hus er der tilknyttet en 

terrasse med en lille have til. 

Blomstergården er i tråd med Slagelse Kommunes vision ”Lev livet aktivt i 

samarbejde med og om borgeren”, fordi det giver de ældre indflydelse på eget liv. 

Vi lægger stor vægt på nedenstående 4 værdier, som vi mener, vil give borgerne på 

Blomstergården størst mulig glæde i hverdagen. 

Mest mulig hjemlighed - Der er mulighed for at skabe en hverdag, som borgerne 

ønsker og har med sig fra tidligere hjem. 

 

Smukke og harmoniske omgivelser - Plejecentret er omgivet af skøn natur og der 

er anlagt flere mindre haver med små hyggekroge og stier. 

 

Et godt fællesskab – Vi er alle med til at skabe gode rammer og motivere hinanden 

til at skabe nye venskaber og fællesskaber – også på tværs af boenhederne 

 

Der værnes om det private liv - Den private bolig bliver udformet som et sted, hvor 

man kan trække sig tilbage og kan være sig selv, når man ønsker det. 

 

Indflytningssamtale 

Kort tid efter du er flyttet ind på Blomstergården, inviteres du og dine pårørende til 

en samtale. I samtalen vil centersygeplejerske, ergoterapeut og dine kontaktpersoner 

deltage. 

Samtalen har flere formål, men grundlæggende ønsker vi at lære dig rigtig godt at 

kende. Samtalen vil have omdrejningspunkt i Slagelse kommunes 

værdighedspolitik og samtidig have fokus på rehabilitering. 

 

 



Vi vil spørge ind til din livshistorie, for at få kendskab til dit liv og forstå dig bedre. 

Det kan være du har svært ved at huske, og derfor er det meget vigtigt for os, at din 

familie vil bidrage med din historie. Det kan være du har oplevelser i livet, der er 

vigtige for os at vide, for at du har det bedst muligt på Blomstergården. 

Vi vil spørge ind til, hvad du har af ønsker for livet, det kan være, der er steder du 

vil opleve, eller det er vigtigt for dig, at du kan klare bestemte opgaver selvstændigt. 

Vi vil gerne hjælpe dig med at finde meningsfulde aktiviteter i hverdagen. 

 

Hvis du har svært ved at huske eller har en sygdom der gør, at det kan være svært at 

svare på vores spørgsmål, give udtryk for dine ønsker og forstå os, så vil vi tale med 

den pårørende, der har samtykke til at svare for dig. 

Centersygeplejersken, ergoterapeuten og dine kontaktpersoner vil ved hjælp af 

viden og metoder vurdere, hvilken hjælp du har brug for, og hvad der skal til for at 

du trives på Blomstergården. Det kan være at din dag bliver god, hvis du hører 

musik fra morgenstunden, det kan være du har brug for ro og dæmpet belysning 

mange timer om dagen, eller det kan være du har det bedst i samvær med andre.  

I 2018 startede hele personalegruppen med kompetenceløft i demens og i foråret 

2019 vil alle personaler have været på kursus, hvor der netop lægges vægt på, hvad 

vi skal gøre, for du har det godt. 

 

I samtalen vil centersygeplejersken spørge ind til oplysninger om sygdomme og 

medicin. Hun vil desuden spørge om samtykke til at kontakte din læge, for at få 

lavet aftaler om din behandling. 

 

Vi vil forventningsafstemme med dig og dine pårørende. Det er vigtigt for os, at I 

ved, hvilken hjælp vi kan tilbyde og vi får talt om dine pårørende hjælper dig med 

gøremål. 

 

Vi ønsker et tæt samarbejde med dig og dine pårørende, derfor er det vigtigt for os, 

at I henvender jer med spørgsmål og tanker, som der vil være mange af når man 

flytter på et plejecenter.  

 



Boligerne 

Hver bolig er på 70 m2 inkl. fællesareal - fælles TV stue og køkken/opholdsrum. 

Boligen indeholder tekøkken med lille depotrum, stue med kombineret soverum, 

badeværelse med egen vaskemaskine og tørretumbler og alle boliger har installeret 

loftlift. Alle boligerne vender ud mod fællesarealerne. Fra fællesrummet er der 

udgang til terrasse, hvor der er plads til at grille og spise ude, når vejret tillader det. 

Der er trægulv i sove-/opholdsrum, tekøkken samt depotrummet. På badeværelset er 

der skridsikkert linoleum på gulvet.  

 

 

Lejligheden møbleres med dine egne møbler og gardiner. Hvis du er dårligt gående, 

anbefaler vi, at der ikke lægges løse tæpper på gulvet og hvis der skal benyttes 

kørestol i dit hjem, så vil vi bede dig helt at fjerne alle tæpper af hensyn til 

personalets arbejdsforhold.  

 

 



”Dit hjem – vores arbejdsplads” 

Når du flytter ind i lejligheden, vil vi lave en arbejdspladsvurdering med henblik på 

arbejdsforholdene i lejligheden, så spørg derfor personalet, om der er nogle forhold 

du skal være opmærksom på med hensyn til indretningen. 

 

Der er stik til fjernsyn og telefon i alle lejligheder. Du vælger selv din TDC tv-

pakke hos youSee. Antennebidrag og tv-pakke afregnes direkte med youSee. 

Bemærk at du fortsat skal betale licens, men der kan søges om nedsættelse. 

 

På Blomstergården er der et kaldeanlæg og du kan få udleveret et bærbart 

kaldeapparat, som døgnet rundt giver dig mulighed for at tilkalde hjælp af 

personalet.  

Kaldeapparatet kan desuden indstilles til at give os besked, hvis du ønsker at gå tur 

på egen hånd. Hvis du får svært ved at finde tilbage, er vi opmærksomme på, at du 

er gået en tur, og vi vil da hjælpe dig. Nøglerne til bo-enheden og din private boligs 

hoveddør er elektroniske og de programmeres af servicelederen, når du flytter ind. 

Der udleveres 3 nøgler pr. bolig, nøgle til postkasse og aflåselig skuffe. 

 

Adgangsforhold til boligerne på 1. sal er via trappe eller elevator. På 1. sal har hver 

enhed en stor fælles balkon/terrasse med plads til grill og havemøbler.  

Boligerne udlejes via Kommunale Ejendomme - Boligadministration 

         

Vejledende priser 2019   

Indskud ca. 33.000 kr. 

Husleje  6.500 kr. 

Varme á conto  ca. 530 kr. 

Vand á conto ca. 240 kr. 

El afregner du selv med Sk-forsyningen. 

Der er mulighed for at søge om hjælp til indskud, boligstøtte og varmehjælp.  

 

 

 



Praktiske informationer 

Når du flytter ind på Blomstergården anbefaler vi, at du medbringer: 

 2 vaskefade, hvis der er behov for personlig pleje i sengen  

 Vasketøjskurv  

 Tøj svarende til minimum en uges forbrug  

 2-3 sengesæt 

 Håndklæder 

 Store medicin doseringsæsker til 14 dages forbrug  

 

Du vil løbende skulle sørge for/indkøbe (se også under indkøb):  

 Engangsvaskeklude  

 Personlig toiletartikler, såsom tandbørste, tandpasta, sæbe, deodorant osv. 

 Medicinbægre  

 Vaskepulver til din private vaskemaskine. Vaskepulver kan købes ved 

tilmelding af servicepakken, se afsnittet om servicepakker.  

 

Du skal selv sørge for: 

 Flytte telefon  

 Bestille tv-abonnement 

 Indboforsikring  

 Hænge malerier, lamper og andre ting op  

 
Apotek/medicin:        

Der er mulighed for medicinudbringning fra apoteket. Dette kan aftales nærmere 

med centersygeplejersken. Centersygeplejersken eller social- og 

sundhedsassistenten kan efter aftale dosere din medicin 

 

Hjælpemidler: 

Når du flytter ind på plejecentret skal alle hjælpemidler bevilget fra kommunen 

flyttes med til plejebolig.  

 

 



Forsikringsforhold: 

Du skal selv have en indboforsikring til dækning af ejendele i lejligheden.  

 

Bruger- pårørende råd: 

Formålet med rådet er, at give en kreds af brugere/pårørende medindflydelse på den 

service, der ydes til brugerne. Derved forbedres muligheden for, at Blomstergårdens 

servicetilbud er i overensstemmelse med brugernes ønsker. Rådets medlemmer er: 

1. Formand Leif Larsen, pårørende, hus E st. 

2. Virksomhedsleder Jane Kaae 

3. Virksomhedsleder Christina Aaberg  

4. Arne Pedersen, hus B 

5. Leo Petersen, hus E 

6. Ole Høeg, hus E 

7. Karen Sejlund, pårørende 

8. Anne Johansen, pårørende 

9. Cajsa Adorjan-Seger, daglig leder, hus B 

10. Winnie Thomsen, daglig leder hus D 1 sal 

11. Louise Sjømann, daglig leder, hus E stuen 

12. Susanne Larsen, daglig leder, hus E 1. sal 

13. Connie Hyldal, Ældrerådsrepræsentant 

 

Fællessalen i bygning A:   

Ved fødselsdage eller andre arrangementer er der mulighed for at låne et lokale i 

bygning A. Lokalet kan deles op i 3 mindre lokaler, alt efter hvor mange gæster du 

skal have. I forbindelse med lokalerne er der et modtagekøkken, hvor der er udstyr 

til at varme og servere den mad, du eller dine pårørende har bestilt udefra. Der er 

mulighed for at låne bestik og service. Duge og servietter skal du selv sørge for. Der 

er en stor industrikaffemaskine som kan benyttes, kaffebønner medbringes. 

 

 

 

 



Læge:     

Din læge vil stadig være din sædvanlige praktiserende læge. 

Det er en stor hjælp for os, hvis dine pårørende eller andre i dit netværk kan ledsage 

dig ved læge- eller sygehusbesøg. Er dette ikke muligt, vil vi på plejecentret være 

behjælpelig med at sørge for ledsagelse af plejepersonale. I det omfang det er 

muligt, vil det være en fra det faste personale, som du kender og er tryg ved. 

 

Tandlæge:  

Du kan beholde din egen tandlæge, men skulle det komme til at give dig problemer, 

kan du blive visiteret til omsorgstandplejen, som kommer hjem i egen bolig. 

 

Overnatning af pårørende: 

Du er velkommen til at have dine pårørende til at overnatte hos dig. 

 

Bussen: 

Blomstergården har en bus som 

kan benyttes til diverse udflugter 

og indkøbsture. De korte køreture 

indenfor Slagelse by er gratis. På 

de længere ture skal udgiften til 

brændstof dækkes af det antal 

beboere der er med. Bussen er som 

udgangspunkt tilgængelig 1 dag om 

ugen pr. bo-enhed. 

  

Aktiviteter: 

Blomstergården sætter rammen for forskellige aktiviteter du kan deltage i.  

Der er fællesaktiviteter du kan vælge at deltage i; Sangkor onsdag formiddag, 

Syng-med musikeftermiddage hver tirsdag og fredag, Erindringsdans hver 2. 

torsdag, gudstjeneste hver 4. onsdag, Rickshawtur og ugentlige busture. 



Derudover er der forskellige aktiviteter i boenhederne som du selv har indflydelse 

på. Her kan eksempelvis nævnes; Besøgshund, gåture, bankospil, sang og musik, 

brætspil, besøg af elever fra produktionsskolen, biografture og meget andet. 

Vores erfaring og viden gør, at vi ikke har fastlagte aktiviteter alle ugens dage, da 

mange ikke har energien eller lysten til at deltage. Vi forsøger at imødekomme hver 

enkeltes ønske om aktiviteter der øger livskvaliteten. 

Vi motiverer alle til at deltage i fælles frokost og aftensmad, hvor vi nyder at være 

sammen og tale om alt mellem himmel og jord. 

 

Servicepakker 

Når du bor på Blomstergården er du omfattet Slagelse Kommunes servicepakker, 

der omfatter mad, rengøring og aktiviteter. Derudover har Blomstergården nogle 

ekstra servicepakker som du selv kan tilvælge.  

 

Rengøringspakken: 

Prisen for den obligatoriske rengøringspakke er kr. 180,- pr. måned.  

Den indeholder 4 x vinduespolering indvendigt og udvendigt om året. Køkkenrulle, 

toiletpapir, toiletrens, toiletbørster, universal rengøringsmiddel, mikrofiberklude til 

polering af spejle, affaldsposer, mopper, rengøringsmidler til fælles arealer, 

støvsugerposer, karklude samt leje og vask af måtter ved indgange. 

Du vi få tilbudt rengøring i din private bolig hver 14. dag, med mindre der er et 

særligt behov, som aftales med personalet i afdelingen. 

Bemærk at det desværre ikke kan undgås at der kommer nullermænd og støv i 

lejligheden i løbet af de 14 dage. 

 

Vaskepulverpakken: 

Prisen for vaskepulverpakken er valgfri og koster kr. 19,- pr. måned. 

Den dækker udgifter til svanemærket vaskepulver. Hvis du ikke selv kan betjene 

maskinerne, vil personalet hjælpe dig med at vaske.  

 

 

 



Fest og aktivitetspakken: 

Prisen for den obligatoriske fest- og aktivitetspakke er kr. 56,- pr. måned. 

Den dækker udgifter til fælles fester og sociale begivenheder på Blomstergården 

samt din lokale bo-enheds indkøb til fælles hyggearrangementer. Det kan f.eks. 

være blomster, duge, servietter, musik, film, bøger, spil samt byture i bussen. 

Derudover handler vi ind til højtiderne, så der er hyggeligt i boenhederne. 

 

Kostpakken - Forplejning - mad og måltider: 

 

Prisen for den obligatoriske kostpakke er kr. 3.5292,- pr. måned. 

Den dækker udgifter til din fulde døgnkost og prisen reguleres hvert år d. 1. januar.  

Vi har stor fokus på maden og måltiderne og ser gerne at du medvirker i 

madlavningen, borddækning etc., da det er vigtigt for os, at du selv kan være 

medbestemmende for, hvad du gerne vil have og spise. 

Vi sætter en stor ære i, at en stor andel af vores fødevarer er økologiske og alle 

boenheder tilstræber at 30-60% af det samlede råvareindløb består af økologiske 

varer.  

Den fulde døgnkost understøtter at du kan få dækket dine ernæringsmæssige behov 

og tager udgangspunkt i et energibehov på 9.000 kJ. 



Udbuddet i de enkelte måltider varierer fra uge til uge og da indkøbene af fødevarer 

til de fleste måltider sker i afdelingerne, har du stor indflydelse på indholdet.  

Der vil dog være enkelte undtagelser, som du selv skal sørge for at indkøbe, det 

være sig flaskevarer (sodavand, øl, vin), saftevand, ispinde og slik. 

Kostform og ernæringsindsats 

Vi lever efter devisen: Spis Godt og Spis Småt som er sammensat efter gældende 

retningslinjer for kost til ældre og Anbefalingerne for den danske institutionskost. 

Vores standardkost benævnes Livretter og her er retterne tilberedt efter principperne 

i Kost til Småtspisende som har et lidt højere næringsindhold end den normalkost 

der ellers tilbydes voksne mennesker. I takt med at vi bliver ældre, sker der ofte det, 

at appetitten ikke længere er hvad den har været. Så den ekstra energitætte 

kostform, betyder at du ikke behøver at spise så store portioner for at kunne holde 

din vægt og samtidig få dækket dit næringsbehov. Da din ernæringstilstand er en 

mærkesag for os, vil du jævnligt blive tilbudt at blive ernæringsvurderet ligesom du 

vil blive tilbudt at blive vejet med jævne mellemrum. Er du i risiko for at komme i 

en dårlig ernæringstilstand, vil du blive tilbudt ekstra mange små måltider i løbet af 

døgnet, vi kalder det kræsekost. 

Derfor har vi også faglært køkkenpersonale og en kostfaglig leder ansat, der 

samarbejder om, at sikre at maden lever op til anbefalingerne. Der er ligeledes ansat 

ergoterapeut med speciale i spisevurderinger, som kan vejlede dig omkring 

eventuelle problematikker ift. spisningen. Vi tilbyder et stort udvalg af mad og 

måltider i tygge- og synkevenlig konsistens og tilpasser diæterne så det passer til 

dine behov, f.eks. ved lægediagnosticeret fødevareallergi. 

Vores erfaring viser, at det kan være svært at blive tilbudt fødevarer i en anden 

konsistens end den kendte. Derfor vil meget gerne tale med dig og dine pårørende 

og give jer en viden om, hvorfor det kan være en nødvendighed. 

 

Vi tilstræber dagligt, at Livretter er noget alle kan lide, men hvis det ikke altid lige 

er din livret, vil der altid være mad i køleskabet/fryseren, så du kan få noget at spise. 

 

På Blomstergården tilbereder plejepersonalet, gerne med hjælp fra dig, selv 

størstedelen af dagens hovedmåltider og mellemmåltider, men vi modtager 



komponenter til den varme aftensmad, da køkkenet Madservice Hashøj leverer kød 

og sauce til seks af ugens dage. Kartofler, grøntsager, tilbehør planlægger og laver 

vi selv i afdelingerne og det samme gælder dagens biret. Om onsdagen er det 

ønskedag, hvor I på skift i bo-enheden bestemmer dagens menu. 

Faste måltider Beskrivelse og udvalg 

Tidlig morgen Før morgenmaden er det en rigtig god ide, at starte dagen 
med en lille energirig snack.  

 Juice, mælk, energidrik eller en lille fromage eller 

dessertmousse fra kræsekassen 

Morgenmaden Vores morgenmad består af nedenstående basisvarer. Der vil 
være op til 2 forskellige slags marmelade, oste og surmælks-

produkter at vælge imellem, og ”smagene” vil derfor variere.  

 Brød: Franskbrød, boller, bondebrød,  

 Ost, marmelade, honning 

 Surmælksprodukter, havre- eller øllebrød 

 Blødkogt æg/røræg 

 1. søndag hver måned er der morgenbrød fra bageren 

 Lejlighedsvis: Bacon, pølser og pandekager 

Formiddag Kaffe, te, frugt, ”kræsekost” 

Frokost Vi serverer kold/lun mad til frokost og det bliver anrettet på 
pålægsfade, så du selv smører din mad med det du helst vil 

have. Vi hjælper dig selvfølgelig, hvis du har brug for dette. 

 Fiskepålæg, gerne hver dag, f.eks.: Marinerede sild,  

 Æggepålæg, gerne hver dag, f.eks.: kogte æg, røræg 

 Leverpostej og bløde mayonnaisesalater 

 Én slags kødpålæg 

 Surt og grøntsagspynt tilpasset udvalg og fade 

 Lune retter to gange om ugen, f.eks. lune frikadeller 

Eftermiddag Til eftermiddagskaffen vil du altid kunne forvente et større 

mellemmåltid, så vidt muligt hjemmebagte 

 Kager: Tærter, skærekager, tørkager, lagkager 

 Boller med smør 

Aftensmaden Til aften serveres der to retter, det varme hovedmåltid og en 
biret. Maden der serveres er traditionelle danske retter, hvor du 

kan være med til at bestemme hvad tilbehøret og biretten skal 

være. Som hovedregel tilstræbes det, at der serveres: 

 Fisk og fjerkræ en dag om ugen 

 Forretter, to dage om ugen, desserter, 5 dage om ugen 

 Friske årstidsbestemte grøntsager som tilbehør 

 Ønskemad – hver onsdag. I bestemmer på skift menuen 

 Weekendens mad – lidt festligere end til hverdag 



Aften Om aftenen tilbydes ”en tør kop kaffe”, det betyder kaffe med:  

 Småkager eller kiks, franskbrød med ost, kræsekost 

Sen aften For at sikre en god og behagelig søvn, er det en rigtig god ide, 

at spise et lille mellemmåltid inden du lægger dig til at sove: 

 Energidrik, kræsekost, chokolade eller marcipanbrød 

 

Drikkevarer Beskrivelse og udvalg 

Hele dagen Det er vigtigt, at du sørger for at drikke rigeligt i løbet af hele 
dagen, og du har igennem kostpakken mulighed for at få 

 Sødmælk, letmælk, laktosefri mælk, kærnemælk, vand, 

hjemmelavede energi- og proteindrikke, kaffe, the, juice  
Har du andre ønsker til drikkevarer, er du velkommen til at 

købe dem selv, og medbringe dem til måltiderne. 

 

Fødselsdage, weekender og andre højtider 

Når du har fødselsdag vil der være lagkage på eftermiddagens kagebord, hvis du 

hellere vil have en anden kage, så snakker du med personalet om det. I weekenden 

tilstræbes det, at maden er lidt ekstra festlig og der vil være mulighed for at nyde en 

enkelt snaps til lørdagsfrokosten og et glas rødvin til søndagens aftensmad. 

Til jul, nytår, påske og pinse værner vi om traditionerne med ekstra sul og 

lækkerier, her vil der ud over en snaps også tilbydes en øl eller sodavand og 

slikfadene vil være fyldt op. Hele juni måned spiser vi nye friskopgravede kartofler 

og friske danske jordbær, flere gange om ugen. 

 

Bestilling og afbestilling 

Det er bo-enhedens daglige leder, der sørger for at tilmelde dig kostpakken, når du 

flytter ind. Hvis du skal på ferie eller hvor der er dage du ikke skal spise på 

Blomstergården, så meddeler du det til personale, senest 1 uge før, og du får 

kostpenge refunderet. Refusions gives for hele dage. 

 

Indlæggelse: 

Skulle det ske, at du bliver indlagt i mere end 3 dage, gives refusion fra 1. dag.  

 

 

 



Gæstemad er muligt - mod betaling: 

Får du gæster som ønsker at spise med, så giv besked i god tid. Frokostgæster kan 

spise med - ved 1 dags varsel.  Hvis det er gæster til aftensmad skal vi vide det 5 

dage før af hensyn til madbestilling. Det er også muligt for dine gæster at deltage i 

festarrangementer. Betalingen sker via oplysning af betalerens CPR-nummer til 

personalet. Det forventes at gæster hjælper til med de praktiske opgaver, når de 

deltager ved spisning og festarrangementer.  

 

Vi håber at du og dine pårørende har fået lidt viden om livet på Blomstergården. I er 

altid velkomne til at kontakte os med selv det mindste spørgsmål eller undren. 

Telefonen i boenhederne svares hele døgnet. 

Centersygeplejersker og ledelse træffes bedst mellem 8.00 og 15.00. 



Kontaktoplysninger 

 
Pleje- og rehabiliteringsboligerne 

Rosenkildevej 96 

4200 Slagelse 

Telefon: 58 57 43 60 

Mail: blomstergaarden@slagelse.dk 

  

Virksomhedsleder 

samt ernæringsfaglig leder 

Jane Meng Kaae 

Telefon: 58 57 43 61 

Mobil: 29 25 03 97 

Mail: jamek@slagelse.dk 

  

Daglig leder Hus B  

Cajsa Adorjan-Seger 

Telefon: 58 57 43 78 

Mobil: 92 43 67 09 

Mail: caado@slagelse.dk 

 

Daglig leder Hus D 1. sal  

Winnie Thomsen 

Telefon: 58 57 43 64 

Mobil: 24 67 37 40 

Mail: witho@slagelse.dk 

 

Daglig leder Hus C  

Bettina Olsen 

Telefon: 58 57 43 66 

Mobil: 20 29 62 52 

Mail: betol@slagelse.dk 

 

Daglig leder Hus E stuen 

Louise Sjømann 

Telefon: 58 57 43 69 

Mobil: 30 44 31 09 

Mail: lojen@slagelse.dk 

 

Daglig leder Hus E 1. sal 

Susanne Larsen 

Telefon: 58 57 43 71 

Mobil: 92 43 69 04 

Mail: sulcd@slagelse.dk 

 

 

Hus B  

Lejlighed 1-12: tlf. 23 30 57 10 

Lejlighed 13-24: tlf. 23 30 57 15 

Centersygeplejerske: 

Rikke Jørgensen: tlf. 23 30 57 27 

Hus D 

Lejlighed 1-12: tlf. 30 52 40 27 

Lejlighed 13-24: tlf. 23 30 57 00 

Centersygeplejerske: 

Birgit Vest Stenkjær: tlf. 23 30 57 27 

Hus C 

Lejlighed 1-12: tlf. 23 30 57 51 

Lejlighed 13-24: tlf. 23 30 57 52 

Centerkoordinator: 

Mette Rohrmann: tlf. 29 12 43 60 

Hus E stuen 

Stuen lejlighed 1-12: tlf. 23 30 57 35 

Stuen lejlighed 13-24: tlf. 23 30 57 34 

1. sal lejlighed 1-12: tlf. 23 30 57 87 

1. sal lejlighed 13-24: tlf. 23 30 57 85 

Centersygeplejerske: 

Tina Larsen: tlf. 23 30 57 92 

Birgitte Schwartz: tlf.  

 

Serviceafdelingen 

Lars Lyk Due: tlf. 23 22 50 57 

Rene Kirkebøg: tlf. 23 30 53 57 

 

 

Virksomhedsleder samt 

sundhedsfaglig leder 

Christina Aaberg 

Telefon: 58 57 43 63 

Mobil: 29 27 37 82 

Mail: chraa@slagelse.dk 
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