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Velkommen til Plejecenter Sjælsø 
 
Vi vil gerne byde dig velkommen til din nye bolig på Plejecenter Sjælsø. 
 
Du har fået anvist bolignr. ________ i hus/gruppe________ 
Når du får anvist en bolig, bedes du kontakte afdelingslederen eller koordinatoren hurtigst 
muligt for at aftale nærmere om indflytning. 
 
Din nye adresse er: 
 
Plejecenter Sjælsø 
Soldraget ________ 
3460 Birkerød 
 
Plejecentrets telefon og internetadresser er: 
 
Telefon: 4611 1616 
E-mail: plejecentret-sjaelsoe@rudersdal.dk 
Web: www.rudersdal.dk/plejecenter-sjaelsoe 
 
Ledelsen på Plejecenter Sjælsø består af: 
 
Centerchef  Charlotte Buchwald Tlf. 4611 1610 e-mail: cb@rudersdal.dk 
     
Afdelingsleder 1+2 Jette Ehlers Tlf. 4611 1621 e-mail: jete@rudersdal.dk 
Koordinator gr. 1 Heidi Christensen Tlf. 4611 1623 
Koordinator gr. 2 Christina Ferhn Tlf. 4611 1633 
     
Afdelingsleder 3+4 Ina Hedegaard Tlf. 4611 1651 e-mail: inha@rudersdal.dk 
Koordinator gr. 3 Heidi M. Hansen Tlf. 4611 1643 
Koordinator gr. 4             Camilla FrederiksenTlf. 4611 1653   
  
Afdelingsleder 41+43 Hanne Dahl Tlf. 4611 1686 e-mail: hdahl@rudersdal.dk 
Koordinator hus 41 Lone van Deurs Tlf. 4611 1688 
Koordinator hus 43 Karina K. Larsen Tlf. 4611 1683 
    
Afdelingsleder A-D Flemming Svare Tlf. 4611 1661 e-mail: flsv@rudersdal.dk 
Koordinator hus A Helle Petersen Tlf. 4611 1663 
Koordinator hus B Marianne Dall Tlf. 4611 1667 
Koordinator hus C Laila Birck Tlf. 4611 1673 
Sygeplejerske hus D Caroline Poulsen Tlf. 4611 1677 
 
Afdelingsleder daghjem Dorthe Liljengren Tlf. 4611 1691 e-mail: lilje@rudersdal.dk 
   
Afdelingsleder, adm.   Jytte Thielberg Tlf. 4611 1612 e-mail: jyth@rudersdal.dk 
 
Køkkenleder  Diana Nielsen          Tlf. 4611 1608     e-mail: dian@rudersdal.dk
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Når du flytter ind 
 
På Plejecenter Sjælsø er det en vigtigs opgave at bistå med hjælp i forhold til dine 
individuelle behov, ønsker og ressourcer, med fokus på aktivitet, træning og livskvalitet i 
hverdagen. 
 
Når du flytter ind på Plejecenter Sjælsø, bliver du tilknyttet 1-2 kontaktpersoner blandt 
personalet samt en sygeplejerske. Vi tilstræber sammen med dig og hvis du ønsker det, din 
familie/pårørende, at tilrettelægge en hverdag ud fra dine ønsker. For at sikre den bedst 
mulige kommunikation, ønsker vi i videst muligt omfang én primærkontakt blandt dine 
pårørende. 
 
Med til dette brev har vi vedlagt bilag, hvoraf nogle skal udfyldes og afleveres til 
koordinatoren senest en uge efter indflytning. 
 
Inden for de første 6 uger eller efter nærmere aftale skal der afholdes en indflytningssamtale, 
hvor vi sammen afstemmer gensidige forventninger og sætter mål for din hverdag. Til 
samtalen vil koordinator, terapeut og din kontaktperson være til stede, hvor vi sætter mål for 
din dagligdag på Sjælsø. Vi opfordrer til at også dine nærmeste pårørende deltager, hvis du 
ønske det. Samtalen vil foregå i din bolig.  
 
Når man flytter ind i en plejebolig, kan der opstå mange spørgsmål. Disse spørgsmål har vi 
forsøgt at besvare på de følgende sider. 
 
Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe eller skrive til os. 
 
Med venlig hilsen 
Personalet 
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Adgangsforhold til boligen 
Nøgler til din bolig udleveres af pedellerne. 
I særlige tilfælde, f.eks. hvis du bliver indlagt, aftaler vi, hvem der har adgang til din bolig, 
hvis du har brug for det. 
Plejepersonalet har nøgle til din bolig til brug i akutte tilfælde 
 
Administration 
Administrationskontoret er beliggende ved hovedindgangen, Soldraget 37. 
Der er daglig kontortid: 
Mandag – fredag  kl. 08.00-16.00, dog til kl. 15 om fredagen 
Lørdag og søndag  Lukket 
 
Affald 
Du er selv ansvarlig for at bortskaffe storskrald, f.eks. gamle møbler, pap og anden 
emballage. 
 
Apotek 
Plejecenter Sjælsø har betalingsordning med Birkerød apotek. 
Apoteket bringer varer hertil, og medicinregningen betales via PBS direkte til apoteket. 
Se side 10. 
Sygeplejersken vil være dig behjælpelig med bestilling af medicin. 
 
Beboeravis 
Hver måned modtager du beboeravisen ”Sjælsø nyt” 
Indlæg hertil skal afleveres senest den 20. i måneden til sekretæren på 
administrationskontoret. 
 
Besøg hos læge/speciallæge/ambulatorium 
Personalet har som udgangspunkt ikke mulighed for at ledsage. 
 
Besøgstider 
Plejecentret er beboernes hjem og derfor er familie og venner altid velkomne.  
Yderdørene låses mellem kl. 19.00 og 07.00 og indenfor dette tidsrum kan dørklokken ved 
hovedindgangen benyttes. Dette gælder også de enkelte bo-enheder, hvor der er opsat 
dørklokker. 
 
Boligbetaling/ydelsespakke 
Boligbetalingen (husleje, el og varme) beregnes af Kommunen. 
Ved eventuelle spørgsmål til dette, kan du rette henvendelse til de koordinerende 
sygeplejersker på tlf. 4611 5030.  
Husleje og ydelsespakke skal tilmeldes PBS – se side 11. 
 
Brandalarmer 
I alle fællesrum og på gangarealer er der opsat brandalarmer. I hver bolig er der opsat 
røgalarmer. I tilfælde af brand/røgudvikling aktiveres disse og samtidig går der direkte 
besked til brandvæsenet 
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Beboer/pårørende råd 
Der afholdes valg til beboer/pårørende rådet 1 gang årligt i december måned og der afholdes 
møder 3-4 gange årligt. For nye beboere og pårørende afholdes der møde ca. 2-3 gange 
årligt.  
Der inviteres via mail, hvorfor vi skal bede om e-mailadresser til alle. 
 
Centralkøkkenet 
Centralkøkkenet er beliggende på Soldraget 37 og har åbent alle dage fra kl. 7.00-14.00 
Her laves der mad til alle der bor på Soldraget 35-39. Der serveres varm mad til frokost og 
smørrebrød til aftensmad. 
Der serveres mad på følgende tidspunkter: 
Morgenmad    kl. 08.00-10.00 
Frokost    kl. 12.00 
Aftensmad     kl. 18.00 
Om eftermiddagen og aftenen, serveres der kaffe og kage/brød. 
Ved særlige behov kontaktes plejepersonalet, der retter henvendelse til køkkenet. 
2 gange om året indkaldes til kostudvalgsmøde, hvor både beboere og personalet deltager. 
 
Fodpleje 
Vi har ikke fast tilknyttet fodterapeut, men henvend dig til personalet som kan hjælpe med at 
lave en aftale med en udekørende fodterapeut. 
 
Forsikring 
Plejecenter Sjælsø har ingen indboforsikring, der dækker de enkelte boliger, derfor anbefales 
det at du tegner dig egen. 
Vi anbefaler at guld, sølv, smykker, værdigenstande og pengebeløb altid opbevares i aflåst 
skab i din bolig.  
Vi kan tilbyde at opbevare dine lommepenge i sikret boks på administrationskontoret. Disse 
kan afleveres/hentes i kontorets åbningstid.  
 
Fotografering 
Da der løbende bliver taget mange billeder rundt om på Plejecentret, er det nødvendigt med 
beboernes accept af dette. 
Se side 12. 
 
Frisør 
Plejecenter Sjælsø har tilknyttet en privat frisør, Anne-Dorthe, som du er velkommen til at 
benytte. Du kan selv bestille tid, eller bede din kontaktperson om at gøre det på  
Mobil: 30 70 01 69 eller på telefonnummer: 46 11 16 15 
Anne-Dorthe kommer hver mandag og torsdag og tager imod kontantbetaling eller mobile 
pay: 30 70 01 69 
For priser, se opslag ved salonen, eller i Sjælsø Nyt. 
 
Fælles lokaler til særlige arrangementer  
Plejecentret kan tilbyde at udleje lokaler med plads op til 40 personer. Prisen er kr. 500. 
Ønsker du at leje et lokale, kan dette bookes på administrationskontoret. 
 
Gudstjeneste 
Der afholdes gudstjeneste den første torsdag i måneden kl. 13.30 i mødelokale 1.  
Ændringer fra dette, står i ”Sjælsønyt”. 
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Gæster 
Overnattende gæster skal aftales med personalet.  
Skal din gæst spise med, skal der gives besked til personalet dagen i forvejen. Betaling for 
mad og drikke opkræves via regningen for ydelsespakken 
 
Have 
Alle boliger på Plejecenter Sjælsø har egen have, som du selv skal passe. Vores pedeller 
hjælper med klipning af hækken.  
Haveaffald lægges i gennemsigtige plastiksække og stilles ved garagen overfor den store P-
plads. 
Det er IKKE tilladt at fodre vilde fugle af hensyn til skadedyr. 
 
Husdyr 
Det skal aftales med afdelingslederen inden indflytning, hvis du ønsker at holde mindre 
husdyr, hvilket kun er særlige tilfælde og såfremt du selv kan passe det.  
 
Indflytning 
Vi henstiller til, at indflytning sker på hverdagene mandag til torsdag af hensyn til optimal 
velkomst. 
Husk at melde flytning til folkeregistret. 
 
Internet 
Der er trådløst netværk på alle fællesarealer på Plejecentret (borgernet) og der er ikke kode 
hertil. 
 
Kiosk 
Kioskens åbningstider kan ses i ”Sjælsønyt” og på opslag i de enkelte afdelinger/bo-enheder. 
I kiosken kan der bl.a. købes ugeblade, slik og artikler til personlig pleje. 
 
Livshistorie 
Alle har levet et interessant og spændende liv, som deres børn, børnebørn og andre i 
familien ønsker at kende til. For at kunne give dig den maximale pleje og omsorg, er det et 
stort ønske fra os at kende din livshistorie. Se side 15. 
Så vidt det er muligt medbringes denne udfyldt til indflytningssamtalen. 
 
Læge 
Lægevalget er frit efter de gældende regler. 
 
Mad/drikke 
Om eftermiddagen og aftenen serveres der kaffe/te og brød/kage. 
Ved særlige behov kontaktes personalet. 
 
Ønskes refusion for maden, hvis du er bortrejst eller lignende, skal framelding ske til din 
kontaktperson/koordinator. 
 
Medicin administration 
Har du behov for at plejepersonalet administrerer din medicin, vil der blive taget kontakt til 
egen læge med henblik på at få din medicin dosisdispenseret af apoteket. Dette er en 
beslutning der er taget centralt i kommunen.  
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Vurderer din læge at din medicin ikke kan dosisdispenseres, vil det blive manuelt doseret til 
2-3 uger. 
Doseringsæsker til dette kan købes på apoteket. Plejepersonalet vil være dig behjælpelig og 
beløbet opkrævet via din månedsfaktura. 
 
Møblering 
Du skal selv medbringe møbler, gardiner, 2 dyner, hovedpuder m.v. Der forefindes 
gardinstænger i boligen. Beboere og familie/pårørende skal selv stå for udpakning, 
ophængning af lamper, billeder, gardiner m.v.  
Har du egne lamper med til din bolig, skal du selv købe elpærer til disse.  
Vægge og lofter er af beton, så der skal bruge sen slagboremaskine som kan udlånes af 
pedellerne. 
Vær opmærksom på, at alle løse ledninger skal fæstes til panelet eller bindes op. 
Der udarbejdes i samarbejde med dig og evt. dine pårørende en arbejdspladsvurdering 
(APV), ved indflytning og efter behov, dog mindst 1 gang årligt. 
 
Opbevaring af penge 
Det er muligt at få opbevaret kontanter, dog max. 5000 kr. i pengeskab på 
administrationskontoret. 
Der må ikke være nogen form for penge mellem personalet og beboeren/pårørende i form af 
kontanter/hævekort/dankort/mobile pay el.lign. 
 
Parkering 
Vi henstiller til at parkering foregår på alle Plejecenter Sjælsøs parkeringspladser.  
Parkering foran alle hovedindgange er forbudt hele døgnet, dog er af- og pålæsning tilladt. 
 
Pedeller 
Der er ansat 3 pedeller på Plejecentret Sjælsø. De står for vedligeholdelse af alle 
fællesarealer både inde- og udendørs.  
 
Rengøring 
Der gøres rent i boligen hver anden uge og toilettet rengøres 2 gange ugentligt. Denne 
opgave er udliciteret til et privat firma. 
 
Der er mulighed for tilkøb af ekstra rengøring ved Omsorg Sjælland, tlf. 5943 9600. 
I forbindelse med istandsættelse af en bolig, rengøres denne efterfølgende til ny indflytning.  
 
I forbindelse med fraflytning af en bolig skal boligen være tømt og rengjort.   
 
Sjælsøs Venner 
Se side 29. 
 
Tandlæge 
Tandlæge og tandplejen kommer på Plejecentret ved behov. 
Den kommunale omsorgstandpleje er et tilbud til de borgere der ikke kan benytte den 
almindelige tandlæge, grundet psykiske eller fysiske handicaps. 
Det er afdelingsleder eller koordinator der ansøger om omsorgstandplejen og information om 
årlig betaling fås ved godkendelse. 
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Tavshedspligt 
Alle sundhedspersoner er underlagt tavshedspligt. Det betyder som det helt klare 
udgangspunkt, at en sundhedsperson ikke må videregive oplysninger om en beboers 
helbred og andre fortrolige oplysninger uden beboerens samtykke. 
Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser og undersøgelser, 
indlæggelse på et sygehus, behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af 
nydelsesmidler, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold etc. 
Ønsker du at dine pårørende bliver informeret, skal du give skriftlig samtykke til dette. Se 
side 31. 
 
Telefonstik 
Der er telefonstik i alle boliger.  
Du skal selv sørge for flytning af telefonabonnement. 
 
Transport 
Hvis du har Movia-handicapkørsel/flextrafik, kan denne bibeholdes efter indflytning. Træning 
Kort tid efter du er flyttet ind på plejecenteret, tilbydes du en samlet funktionsvurdering af en 
terapeut. Herefter er der løbende dialog om, hvordan du i dagligdagen kan vedligeholde dine 
færdigheder ved aktiv deltagelse i hverdagsaktiviteter samt deltage i fællesaktiviteter ex. 
stolegymnastik og ballon gymnastik. Det er altid en individuel vurdering der ligger til grund for 
plan for vedligeholdende træning.  
 
TV + radio 
Der er antennestik til TV og radio i boligen. Du skal betale licens for disse apparater, men 
kan søge om nedsættelse af fjernsynslicens eller fritagelse for betaling af radiolicens. 
Plejecenter Sjælsø har fra 1. marts 2018 sendt alle TV kanaler digitalt.  
 
For at modtage digitale signaler skal man have et digitalfjernsyn. Hvis man har købt fjernsyn 
efter 2012 med MPEG4/DVBT2 tuner, kan det fange de digitale signaler. 
 
Udover nævnte kanaler, som man hidtil har kunnet se på Plejecentret, har man med nyt 
digitalfjernsyn mulighed for at tilkøbe ekstra kanaler. Man betaler selv for det antal kanaler 
man tilkøber.  
Hvis man ønsker betalingskanaler, skal man henvende sig til TV service firmaet Jack Tronic 
på telefon 4495 6630 for at få yderligere oplysninger om kanaler, priser og muligheder.  
 
Tøjvask 
Flytter du ind på Soldraget 35-39, skal alt tøj mærkes inden det hænges/lægges på plads. 
Dette gøres i vaskeriet. Husk at når du fremover får nyt tøj, skal dette også mærkes. 
 
Flytter du ind i Soldraget 33 A-D, Soldraget 41, eller Soldraget 43, skal du udover almindeligt 
tøj medbringe linned og håndklæder. Her mærkes tøjet ikke. 
 
Vi kan desværre ikke påtage os at vaske uldtøj eller tøj af silke, ligesom vi ikke stryger tøjet 
eller sender det til rens. 
 
Vedligeholdelse af kørestole 
Medbringer du ved indflytningen et personligt bevilget hjælpemiddel, udlånt fra 
hjælpemiddeldepotet, er du selv ansvarlig for almindelig vedligeholdelse.   
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Har du en kørestol eller scooter, så inkluderer almindelig vedligeholdelse også udskiftning af 
dæk og slanger. 
Din kontaktperson kan være behjælpelig med henvisning til firmaer, der klarer dette. 
 
Vinduespudsning 
Der bliver pudset vinduer 2 gange årligt i alle boliger, denne opgave er udliciteret. Du skal 
sammen med personalet være behjælpelig med at rydde din vindueskarm, så 
vinduespudseren kan komme til.  
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Allerød Apotek    Birkerød Apotek 
Mølcks Passage 5    Teglporten 27 
3450 Allerød     3460 Birkerød 
www.allerødapotek.dk    www.birkerødapotek.dk 
alleroed@apoteket.dk    birkeroed@apoteket.dk 
Telefon  48 17 25 85    Telefon  45 81 05 83 
Fax        48 17 49 33     Fax       45 81 45 74 
 
 
 
 
Betaling via PBS 
 
Alle kunder, der får sendt deres medicin via hjemmeplejen, til plejehjem eller til en institution, skal 
have deres konto tilknyttet PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service A/S) 
 
Derved overføres skyldige beløb automatiske fra Deres konto til apoteket. 
 
Før hvert månedsskifte vil De få besked fra Deres pengeinstitut om, hvor stort et beløb der den 
følgende måned vil blive overført fra Deres konto til apoteket. I tilfælde af at De afviser en betaling, 
skal De hurtigst muligt kontakte Apoteket og aftale, hvordan betalingen så kan ske. 
 
Kontoen kan kun benyttes ved forsendelse. Ved afhentning af medicin og andre varer på apoteket 
skal der altid betale kontant. 
 

Med venlig hilsen 
Allerød Apotek – Birkerød Apotek 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PBS Betalings Service – debitorblanket 
Udfyld venligst alle felterne med * 
 
Kundeoplysninger: 
 
Navn* 
Adresse* 
Telefonnr* 
 
Medlem af Sygeforsikringen ”Danmark”* 
Ja/Nej 

 
CPR-
nummer* 

 

 
Bank reg.nr* 

 

 
Konto nr.* 

 

 
Underskrift: 

  

 
Birkerød Apotek PBS nr. 01300954 Debitor gr. Nr. 0001 Til apotekets brug 

 
Klip langs den stiplede linje og indsend blanketten til: 

 
Bogholderiet 

Birkerød Apotek 
Teglporten 27 
3460 Birkerød 
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Tilmelding til betalingsservice – PBS: 
 
Rudersdal Kommune anbefaler, at du tilmelder dig betalingsservice. 
 
Med betalingsservice bliver dine regninger betalt helt automatisk. 
Så du behøver ikke bekymre dig om betalingsdatoer og rykkergebyrer. 
 
Hver måned modtager du en betalingsoversigt fra NETS, så du fortsat har det   
fulde økonomiske overblik.  
 
Det er gratis at tilmelde sig betalingsservice, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 
 
Udfyld nedenstående og returner den til os, så hjælper vi dig med tilmeldingen. 

 
 
Personlige oplysninger:  
 
CPR-nr.___________________________________________________ 
 
Navn_____________________________________________________ 
 
Adresse___________________________________________________ 
 
Postnr./by_________________________________________________ 
 
 
Bankoplysninger: 
 
Bankens navn______________________________________________ 
 
Reg.nr.____________________________________________________ 
 
Kontonr.___________________________________________________ 
  
 
 
 
 
_____________  ______________________________________ 
Dato   Underskrift 
 
 
Du kommunikerer med offentlige myndigheder med digital post, medmindre du er blevet fritaget. Det foregår 

100 procent sikkert. Du kan sende og modtage digital post fra din digitale postkasse på borger.dk eller e-

boks.dk. Læs mere om digital post på e-boks.dk 
 

Borgerservice og 
Digitalisering 
Borgerservice: Opkrævning 
og Regningsbetaling 
Øverødvej 2 

2840 Holte 
Tlf. 46 11 13 55 
 

borgerbetal@rudersdal.dk 
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Samtykke til optagelse og opbevaring af fotos/video på Plejecenter Sjælsø 

 

Formål: 

For at kunne dokumentere og vise borgerens daglige liv på Plejecenter Sjælsø, skal du give samtykke 

til, at Plejecenter Sjælsø må tage og offentliggøre billeder og video af dig på vores: 

 

€ Interne infoskærme og fysiske opslagstavler 

€ Fysiske og digitale nyhedsbreve (vises på centerets info-tavle, centrets hjemmeside og på rudersdal.dk i et 

halvt år efter offentliggørelse) 

€ Evt. deltagelse i Marte Meo med video forløb til internt brug 

 

Tilbagetrækning af samtykke 

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved henvendelse til afdelingslederen.   

At samtykket tilbagetrækkes berører ikke lovligheden af den behandling af personoplysninger, der er 

foretaget, indtil tilbagetrækningen af samtykket træder i kraft.  

 

Samtykket vedrører 

 

Navn: ___________________________________________________ 

 

Værges navn (hvis erklæring omhandler inhabil borger): 

 

______________________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Fødselsdag: ____________________________ 

 

 

Ved din underskrift accepterer du, at Rudersdal Kommune må behandle dine personoplysninger som 

beskrevet ovenfor. 

 

Dato og underskrift:  

    

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Du kommunikerer med offentlige myndigheder med digital post, medmindre du er blevet fritaget. Det foregår 

100 procent sikkert. Du kan sende og modtage digital post fra din digitale postkasse på borger.dk eller e-

boks.dk. Læs mere om digital post på e-boks.dk 
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Sådan behandler vi dine data 

Personoplysningernes behandling er omfattet databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a 

(samtykke til behandling af almindelige personoplysninger) og artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke til 

behandling af følsomme personoplysninger). 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder, behandlingen af dine data, og hvordan du søger indsigt på 

www.rudersdal.dk/minedata.  

 

Formål 

Oplysningerne behandles efter det formål, der er oplyst i samtykket. 

 

Opbevaring af fotos og video 

Fotos og video opbevares sikkert hos Rudersdal Kommune. 

Vi opbevarer portrætfotos og video i et år. Herefter slettes de. 

 

Ansvarlig 

Oplysningerne behandles af Plejecenter Sjælsø, som er dataansvarlig. Centeret er derfor ansvarligt 

for udveksling, opbevaring og beskyttelse af billederne og videoerne. 

 

Plejecenter Sjælsø kan kontaktes på 46 11 16 16 eller  

plejecentret-sjaelsoe@rudersdal.dk 

 

Databeskyttelsesrådgiver 

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at 

kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på 

følgende måder: 

 

Via e-mail: dpo@rudersdal.dk 

På telefon: 72 68 11 07 

Ved brev: Rudersdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte, att. Databeskyttelsesrådgiveren 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til kommunens behandling 

af personoplysninger om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte kommunen. 

 

Ret til indsigt 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som kommunen behandler om dig samt en række 

yderligere oplysninger. 

 

Du kan søge indsigt på minindsigt@rudersdal.dk. 

 

Ret til berigtigelse 
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Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at kommunen ikke 

behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde. 

 

Ret til sletning 

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, som kommunen behandler om dig. 

 

Kommunen kan dog ikke slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette 

kan fx være offentlighedslovens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven. 

 

Ret til indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi 

du ikke mener, at kommunens behandling af dine oplysninger ikke er lovlig. 

 

Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der 

foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at kommunen bør stoppe med at behandle 

de pågældende personoplysninger om dig. 

 

Ret til begrænsning 

Du har i visse tilfælde ret til at behandlingen af dine oplysninger begrænset. 

 

Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må kommunen kun 

behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer. 

 

Klageadgang 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som kommunen 

behandler dine personoplysninger på. 

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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Min livshistorie 
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Familieroller  
Var du den i familien, der: 
Havde styr på økonomien? Stod for indkøb og madlavning? Lod din ægtefælle ordne alt det 
praktiske? Var mest omkring børnene, da de var små? Huskede fødselsdage og tog initiativ 
til samvær med familie og venner 
 
 

 
 
Egen og nærmeste opfattelse af personlighed 
Hvad er din og dine nærmestes opfattelse af din personlighed? For eksempel: Altid stille og 
rolig. Tager tingene dom de kommer. Har haft et lidt hidsigt temperament. Farer let op, men 
falder hurtigt ned igen Der skal meget til at gøre dig ked af det. Altid fyldt af humør. Midtpunkt 
i et hvert selskab. Har haft let/svært ved at vise følelser. 
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Religion  
Hvad betyder religion for dig? Er du tilknyttet folkekirken eller et andet trossamfund? 
 
 

 
 
Store begivenheder i livet 
Begivenheder der har påvirket dig meget følelsesmæssigt og givet anledning til sorg, angst 
eller stor glæde. Har der været episoder, hvor du har følt dig uretfærdigt behandlet? Har du 
oplevet konkurser? Har du fået ridderkorset? Er der en ”historie”, der altid har været fortalt? 
Har der været sygdom hos dig selv eller i den nærmeste familie? Har du fejret sølv- og/eller 
guldbryllup? 
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Andre tilføjelser  
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Barn - og ungdom  
 

Fødested og miljø 
Hvornår er du født? Hvor? Hvordan så dit barndomshjem ud? Boede I i hus eller i lejlighed? 
Hvad kan du huske fra dit barndomshjem (for eksempel: haven, kælder, den fine stue, 
komfuret i køkkenet)? Var der dyr i dit barndomshjem? Har du boet flere steder? 
 
 

 
 
Forældre 
Hvad hed dine forældre? Hvornår er de født? Hvornår døde de? Har du haft stedforældre? 
Hvad var dine forældres erhverv? Er der persontræk ved dine forældre du særlig husker? 
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Bedsteforældre (eller anden nær familie du var tæt knyttet til) 
Hvem var de? Hvor boede de? Har du som barn boet med/hos dine bedsteforældre? Har du 
været på ferie hos dem eller med dem? 
 
 

 
Søskende 
Har/havde du søskende? Hvad hed(der) de? Hvornår blev de født? (hvornår døde de?) 
Hvem har du haft mest kontakt til? Havde du stedsøskende? Var der plejebørn i din familie? 
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Barndomsvenner 
Er der personer, børn eller voksne der betød meget for dig som barn? 
 
 

 
Skoletiden 
Hvor har du gået i skole? Kan du huske skolevejen? Var der fag, du var særlig glad for? Kan 
du huske lærerne? Og skolekammeraterne? Gik du i skole hver dag? Kan du huske episoder 
fra skoletiden? 
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Ungdomsvenner 
Hvornår flyttede du hjemmefra? Hvor boede du i dine ungdomsår? Tog du uddannelse? 
Arbejdede du? Hvor henne? Kan du huske dine ungdomsvenner? Har du nogen historier om, 
hvad I lavede? 
 
 

 
 
Traditioner i barndommen 
Tog i på sommerudflugter? Hvordan fejrede I højtiderne? Var der søndagstraditioner? 
Regelmæssig kirkegang? Aftenbøn? Fødselsdagstraditioner? Ferier? Lede spil? Biograf? 
Teater? Løb på skøjter? Tordenkaffe? Påklædning? Hvad er dine livretter? Er der i det hele 
taget traditioner, der har haft betydning senere i dit liv? 
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Begivenheder i barn- og ungdommen der specielt husk es 
Er der begivenheder, der har påvirket dig meget følelsesmæssigt (som har gjort dig særlig 
glad og stolt, eller skabt sorg og angst)? Tænk for eksempel på dine søskendes fødsel, din 
konfirmation, dødsfald blandt dine nærmeste, ildebrand, ulykker, krig – eller den dag du 
flyttede hjemmefra 
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Voksenlivet  
 
 
Familie 
Hvem blev du gift med? Hvordan mødtes I? Hvornår blev du gift? Hvordan var dit forhold til 
din svigerfamilie? Har der været skilsmisser? Har du din (sviger)familie endnu? Har du boet 
sammen med andre, ud over børnene? Er der søskende/svigerfamilie, du er kommet specielt 
meget sammen med? 
 
 

 
 
Bosteder 
Hvor har du boet som voksen; i hus eller lejlighed? Har du selv bygget hus? Hvad husker du 
om byen/egnen, hvor du boede? 
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Børn 
Har du fået børn? Hvornår blev de født? Hvad hedder de? Er der oplevelser fra børnenes 
opvækst, du specielt husker? Hvem er dine børn blevet gift med? Hvad arbejder de med? 
Hvor bor de? Har der været skilsmisser? (Du kan evt. lave et stamtræ) 
 
 

 
 
Naboer og venner 
Er der naboer eller venner, du kan huske? Hvor bor/boede de? Leder de endnu? Hvad 
lavede du sammen med dem? Har du haft en stor eller lille omgangskreds? 
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Børne- og oldebørn 
Har du børnebørn? Hvem er de børn af? Hvornår er de født? Er der en øjesten? Har du haft 
meget kontakt til dine børnebørn? Hvad laver børnebørnene? Har du måske også oldebørn? 
 
 

 
 
Traditioner 
Er der skabt specielle traditioner i din familie? Havde I traditioner ved højtiderne? 
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Ferier 
Holdt I ferie i hjemlandet? Har du været på charterrejse eller boet i sommerhus? Er der ferier, 
der særlig huskes i familien? 
 
 

 
 
Erhvervs – og arbejdsliv 
Har du taget uddannelse(r) og hvilke? Har du arbejdet? Hvor? Har du haft et tillidserhverv? 
Hvilken betydning havde dit arbejde/din arbejdsplads for dig? Eller var du måske 
hjemmegående? 
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Pensionering 
Hvornår blev du pensionist? Hvordan var det at blive pensioneret? 
 
 

 
 
Interesser/hobbyer 
Har du haft særlige interesser eller hobbyer? For eksempel; museumsbesøg, teater og 
biograf, idræt og sport, sang, musik og dans, frimærker, biler, kortspil, naturen, havearbejde, 
jagt. Har du set meget fjernsyn? Hvem har du delt din interesse med? 
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”Plejecentret SJÆLSØS VENNER” 
 
Indmeldelse  
 
 
Foreningens formål:  
-at afholde arrangementer til glæde for Plejecentre t Sjælsø´s 
beboere, gæster i daghjemmet og andre med tilknytni ng til 
Plejecentret Sjælsø. 
 
 
 
Navn:     _________________________________________ ______ 
                                                                                                                          
 
 
Adresse: __________________________________________ _____                                                                                                                     
 
 
Telefon: __________________________________________ _____                                                                                                                        
 
  
E-mail: ___________________________________________ ____                                         
 
Kontingent kr. 150, 
Foreningens navn: Plejecentret Sjælsø´s venner 
Adresse: Soldraget 37, 3460 Birkerød 
 
 
 
Bankkonto: reg.nr.: 2268 konto: 6886 199 595   
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Samtykke - videregivelse af relevante oplysninger  

til pårørende 
Navn: 
 

Cpr. nr: 

Samtykket skal være skriftligt.  
Samtykket bortfalder senest ét år efter det er givet. 

De konkrete oplysninger om, hvilke 
oplysninger, der videregives til hvem 
og til hvilket formål, dokumenteres i 
Omsorgsjournalen. 

 
Dato: 

 
Pårørendes navn: 

 
Underskrift: 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 

 
 


