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Velkommen til pårørende på Ordruplund 

 
Denne folder er til dig, der er pårørende til en beboer på Ordrup-
lund. Heri kan du finde praktiske oplysninger og lidt om, hvad du 
kan forvente. Der er også information om, hvordan vi sammen kan 
skabe den bedst mulige hverdag for din pårørende. 
 
Både for din pårørende og for dig er indflytningen i plejeboligen 
sandsynligvis en omvæltning i jeres liv, hvor der sker mange nye 
ting. 
 
Spørg løs, hvis du er tvivl om, hvordan dagligdagen for vores nye 
beboer er nu, og om, hvordan du skal forholde dig til den nye situ-
ation, der selvfølgelig også påvirker jeres indbyrdes forhold og dig. 
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Hvis det er første gang, du stifter 
bekendtskab med en plejebolig, 
må du regne med, at der går lidt 
tid, før du falder til og helt kan ori-
entere dig. 
 Du er nok den person, der ken-
der din pårørende bedst, og der-
for ved du meget om, hvordan vi 
kan give din pårørende en god 
dagligdag. Det vil vi rigtig gerne 
samarbejde med dig om. 
 
Du er vigtig 
Som pårørende er du en vigtig 
person. Ordruplund er beboerens 
hjem, og derfor er du meget vel-
kommen til at tage del i hverda-
gen, som du jo sikkert også har 
gjort tidligere. 
 Vi er åbne for hjælp, så tilbyd 
endelig din assistance, hvor du 
har mulighed for det. 
 Det er dog også vigtigt, at du 
som pårørende respekterer de 
enkelte beboeres behov og følger 
personalets anvisninger. 
 Det kan fx være, at en beboer 
har en alvorlig allergi, og derfor 
kan du uforvarende komme til at 
udløse allergien ved eksempelvis 
at hælde fløde i kaffen. En af per-
sonalets opgaver er at finde en 
balance, så alle beboerne føler 

sig godt tilpas. Bare spørg løs, så 
også du som pårørende føler dig 
godt tilpas. 
 
Praktiske ting 
Du kan hjælpe til med mange 
ting. I begyndelsen er der selvføl-
gelig mest fokus på at få indrettet 
boligen bedst muligt og få ordnet 
alle papirer og økonomien. 
 For at kunne varetage din pårø-
rendes økonomi, skal du og din 
pårørende underskrive admini-
strationsaftalen, eller du skal 
have en fuldmagt – eventuelt 
gennem banken – fra din pårø-
rende. 
 
Livshistorie 
Du må også meget gerne hjælpe 
med at udfylde dokumentet om 
livshistorien. Gennem den viden, 
personalet her får, kan vi bedre 
planlægge en dagligdag, der in-
deholder aktiviteter, rytmer og 
sanseindtryk, som beboeren kan 
genkende og glæde sig over. 
 Fx er det væsentligt, at vi ved 
noget om musiksmag, for vi sæt-
ter ofte musik på eller laver små 
musikgrupper for beboere med 
samme smag inden for musik. 

»Vær parat til store forandringer for dig som pårørende og klar til at acceptere, 
at der nu er andre, som tager over.« 
 
»Spørg meget og vær aktivt deltagende i dagligdagen på plejehjemmet.« 
 

Dorte, datter til beboer på Ordruplund 
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Aktiviteter i dagligdagen 
På Ordruplund vil vi meget gerne 
støtte beboerne i at være aktive i 
deres hverdag. Vi ved fra forsknin-
gen, at det giver højere livsglæde, 
hvis man bevæger sig og er så ak-
tiv som muligt. Det giver færre 
smerter, en bedre nattesøvn og 
større uafhængighed. 
 Du kan hjælpe ved at inddrage 
din pårørende i hverdagsaktiviteter 
så som borddækning, oprydning 
eller lettere rengøring og gåtur i 
haven. I kan også spille forskellige 
spil (petanque, ringspil, puslespil 
mm.) eller tage en cykeltur på vo-
res parallelcykel. 
 Vi har også to dejlige sanseha-
ver, og er din pårørende haveinte-
resseret, må I hjertens gerne luge 
og nippe visne blomster. I have-
skuret er der handsker og redska-
ber til fri afbenyttelse. 
 Aktiviteter i hverdagen kan også 
være at lakere negle, sætte hår el-
ler læse bøger og ugeblade. Hvis 
du har lyst, er du meget velkom-
men til at invitere andre beboere 
med til højtlæsning. Tal med per-
sonalet om, hvem af de andre der 
eventuelt kan deltage. 
 
Samvær med andre 
Sociale kontakter mellem bebo-
erne er yderst vigtige, og her kan 
du bakke op. Sæt jer gerne i fæl-
lesarealerne og tal med de andre. 
 Du må meget gerne opfordre 
beboeren til at være socialt aktiv, 
hvis det er muligt. Det kan fx være 
at gå i haven eller lave håndar-
bejde sammen. 
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Kontaktpersonen 
Et vigtigt forbindelsesled er din 
pårørendes kontaktperson, der er 
den gennemgående person, som 
skal kende beboeren bedst og er 
ansvarlig for planerne for plejen. 
 Kontaktpersonen kan også for-
tælle meget om de forskellige ak-
tiviteter og rammer på Ordruplund 
og om, hvordan du som pårø-
rende bedst kan støtte op om en 
god indflytning og en god hver-
dag. 
  Alle har jo både fridage og fe-
rie, og i de tilfælde kan du i stedet 
for kontaktpersonen kontakte af-
delingssygeplejersken. 
 Indimellem er det nødvendigt at 
ændre fordelingen af kontaktper-
sonerne for at matche persona-
lets faglige og personlige kompe-
tencer bedst muligt med beboer-
nes behov. 
 
Besøg 
Du er altid velkommen til at 
komme på besøg. I dagligstuen 

kan du købe kaffe og te, og din 
pårørende har mulighed for at in-
vitere dig til spisning. Du er også 
velkommen til at deltage både i 
fester og udflugter. 
 Børn er også meget velkomne 
på Ordruplund. Desværre er vo-
res hus ikke helt børnesikret, fx 
har vi i den ene have tæt på 
sandkassen en lille sø, som der 
er ikke hegn omkring. 
 
Løbende kontakt 
Efter indflytningen vil vi løbende 
holde møder med beboeren, kon-
taktpersonen og afdelingssyge-
plejersken om, hvordan det går. 
Som pårørende bliver du inviteret, 
hvis beboeren ønsker det. På 
møderne kan vi lave nye aftaler 
og drøfte nye muligheder eller be-
hov.  
 Som skrevet ovenfor skal du 
her i begyndelsen bare spørge 
løs og sige til, hvis du er i tvivl om 
noget, eller hvis beboeren mang-
ler noget eller fx er ked af det. 

»Det var en kæmpe omvæltning, selv om han de seneste år var til stort be-
svær, fordi han har Alzheimers. Men det var også en lettelse, at jeg ikke hele 
tiden skulle holde øje med ham og hjælpe ham med alt, fx med at gå på toi-
lettet.« 
 
»Selv om det er det bedste for både ham, mig og resten af familien, er jeg al-
ligevel trist og lidt ked af det.« 
 
»Som pårørende mener jeg, at man løbende skal orientere personalet om, 
hvad man synes, der er bedst for beboeren.« 

Anny, ægtefælle til beboer på Nymosehave 
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En flytning er en stor begivenhed, 
og der er mange nye mennesker 
og rutiner, der lige skal falde på 
plads, før hverdagen igen bliver 
genkendelig og helt tryg. 
 
Også en arbejdsplads 
Ordruplund Plejeboliger er også 
en arbejdsplads, hvor personalet 
skal leve op til diverse lovgivnin-
ger, fx omkring hygiejne, og der-
for er det kun personalet, som har 
adgang til produktionskøkkenet. 
 Vi er også forpligtet til at sikre, 
at alle har det godt, og derfor er vi 
nødt til nogle gange at træffe 

nogle valg om, hvem vi tilser 
først, hvilket kan betyde, at andre 
må vente lidt. Det kan fx være, at 
en beboer er blevet dårlig, og så 
må de øvrige beboere få formid-
dagssaften lidt senere. 
 
Serviceniveau 
Gentofte Kommunen har politisk 
vedtaget nogle kvalitetsstandar-
der. 
 Det betyder, at vi følger det po-
litisk fastsatte serviceniveau og 
dermed retningslinjerne for, hvad 
vi skal og må. Hvis du er i tvivl, så 
spørg endelig. 

»Det var en stor lettelse for mig, da min mor flyttede ind, fordi det havde været 
en turbulent periode op til. Nu er der kommet ro på, og jeg er glad, fordi min 
mor er så glad for at bo der.« 
 
»Men det har også taget noget tid at finde balancen imellem at være pårørende 
og mit arbejdsliv, blandet andet fordi alle arrangementerne, hvor pårørende kan 
deltage, ligger i dagtimerne.« 

Hanne, datter til beboer på Brogårdshøj 
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Huskeliste og spørgsmål 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

»Jeg havde meget dårlig samvittighed, da min mand skulle på plejehjem. Især 

fordi han var så ung, men han er meget dement, og jeg ikke kunne passe ham 

hjemme mere. Fordi han stadig er fysisk stærk, følte jeg, at jeg lukkede ham 

inde i et fængsel. Heldigvis har han fået en ledsageordning, hvor en frivillige 

går lange ture med ham to gange om ugen, og jeg går også selv tur med ham 

– selv om jeg kan have svært ved at følge med.« 

»Som pårørende skal man vide, at der er stor forskel på personalet, og at man 

også selv har et ansvar for at få en god dialog og et godt samarbejde. Det be-

tyder meget for din pårørendes trivsel. Brug kontaktpersonen, der er der for 

det samme.« 

Jette, ægtefælle til beboer på Nymosehave 



8 
 

 

 
Ordruplund Plejeboliger 

Hyldegårds Tværvej 12 
2920 Charlottenlund 
Telefon dag 39 98 79 89 
Telefon aften 23 70 78 78 
ordruplund@gentofte.dk 
 
Forstander 
Ulla Rytved 
ullr@gentofte.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson 

 
 
___________________ telefon __________ e-post ____@gentofte.dk 

 
 
Afdelingssygeplejerske 

 
 
__________________ telefon ___________ e-post ____@gentofte.dk 

 
 
 
 
 
Januar 2021 
 
 

 

Ordruplund blev bygget i 1919, og frem til 1936 var den ene fløj optagelseshjem for 
børn. Huset er fredet. Op gennem tiden er Ordruplund blevet moderniseret og frem-
står nu med 39 moderne etværelses plejeboliger med eget bad og toilet. 
 Plejeboligerne er fordelt med 16 boliger i stuen, 16 boliger på 1. sal og 7 boliger 
på 2. sal. Den seneste modernisering blev foretaget i 1999-2001. Der er 70 faste 
medarbejdere. 
 

GENTOFTE KOMMUNE 


