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På Skovbrynets døgnafsnit fokuserer vi til stadighed på det faglige niveau samt 

udvikling af rehabilitering. 
 
Vi arbejder i tværfaglige teams, der sammensættes med hensyntagen til den enkelte 
borgers helbredssituation samt personalets specialviden og kompetence. 

Der arbejdes intensivt med genoptræning under forløbet med et højt aktivitetsniveau.  

 

Telefon: 46 11 20 40 

 

Planlægning af ophold 

Du vil ved indlæggelsen blive tilknyttet et team bestående af en kontaktperson fra 

plejepersonalet, fysioterapeut og ergoterapeut. Der afholdes planmøde i forbindelse med 

indlæggelsen, statusmøde ca. halvvejs og udskrivningsmøde til slut. Til møderne 

inviteres du, evt. dine pårørende og teamet du er tilknyttet, så vidt det er muligt. Fra 

Bevillingsenheden kommer visitator og evt. Aktiv hver dag. 

 

Personlige ejendele 

Du sørger selv for tøj/træningstøj til en uges forbrug, sko samt toiletsager. Husk også 

overtøj og gode sko til udendørs brug, hvis du får lyst til en gåtur i de smukke 

omgivelser. 

Vi anbefaler, at penge, smykker og andre værdigenstande kun medbringes i begrænset 

omfang. Personlige ejendele medbringes på eget ansvar. 

Desuden anbefaler vi, at du medbringer læsestof og mobiltelefon. 

 

Værelserne 

På Skovbrynet er der plads til 20 indlagte borgere. 

Du bor på eneværelse med bad og toilet på 24 m
2
. 

 

Tøjvask 

Under opholdet er det muligt at få vasket tøj i vaskemaskine. Det er derimod ikke muligt 

at få håndvasket tøj, renset tøjet og pudset sko. 

 

Betaling for ophold 

Det koster kr. 151  pr. døgn at bo på Skovbrynet, som bliver opkrævet på girokort en 

gang om måneden bagud. 
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Læge/medicin 

Under indlæggelsen vil behandlingen blive tilrettelagt i samarbejde med din egen 
praktiserende  læge.  

Du bedes medbringe al relevant medicin i original pakning samt recepter. Ved ny-  

bestilling kan Holte Apotek levere mod gebyr.  

 

Husdyr 

Husdyr er desværre ikke velkomne  på Skovbrynet. 

 

Rygning/alkohol 

Skovbrynet er røgfrit. Det betyder, at der kun kan ryges udendørs.  

Vi tilbyder gratis rygeafvænning, ved egen rygestopinstruktør. Alle relevante materialer 

udleveres gratis. 

 

På Skovbrynet er aktiv genoptræning hovedformålet med ophold på døgnafdeling.  

Alle hverdagens gøremål er et led i træningen - alle døgnets timer. 

Træning og alkohol arbejder dårligt sammen.   

Derfor er der ingen indtagelse af alkohol under opholdet. 

 

Spisetider 

Du deltager i tilberedning og servering af egen morgenmad i spisestuen på 1. sal.  

Frokost og varm aftensmad spises i stueetagen. 

Kl.   8.00  –  9.30: Morgenmad 

Kl. 12.00 – 12.30: Frokost 

Kl. 18.00 – 19.00: Aftensmad 

 

Kiosk  

Der findes ingen kiosk på Skovbrynet, og det er ikke muligt at hæve kontanter her. 

Der er 10 minutters gang til Holte Midtpunkt og Holte Station. 

 

Frisør/Fodpleje 

På Skovbrynet kommer mobil frisør og fodterapeut efter aftale. Dette er for egen regning. 

 

Der er trådløst netværk på genoptræningen og du er velkommen til at medbringe din 
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Der arbejdes intensivt med genoptræning under forløbet og alle aktiviteter ses som en 

del af træningen. Det betyder at alle hverdagsaktiviteter som bad, påklædning, spisning , 

gang til og fra aktiviteter også medregnes.  

Som udgangspunkt er du på Skovbrynet den tid du er indlagt. Dette gælder  også i 

weekenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


