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Glæde

Oplevelser

Trivsel

Loyalitet

Nærhed

Diakoni
i hverdagen
”Åbenhed overfor alle
– uanset baggrund
og trosretning”

Som en del af Danske Diakonhjem
baserer vi vores værdier på det
samme fundament, nemlig at yde
omsorg for medmennesker med
udgangspunkt i det kristne livsog menneskesyn.

Det betyder, at vi:
• Betragter ethvert menneske
som unikt og værdifuldt
• Styrker det enkelte menneskes
identitet og ligeværd
• Respekterer andres holdninger,
meninger, værdier og levevis
• Imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk,
psykisk, social, kulturel og åndelig
omsorg
• Giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for
beboere, pårørende, frivillige
og medarbejdere

Indhold

Kristinehøj Plejehjem er en selvejende institution og en del af Danske
Diakonhjem. Diakonien mærkes via
den respekt og indlevelse vi møder
hinanden med og som en rummelig
ramme omkring vores hverdag.
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”

Kristinehøj ønsker sammen med
beboerne og deres pårørende at
skabe en tredje alder, hvor tryghed,
nærhed og omsorg er bærende
kræfter for samarbejdet.”

Kom
indenfor
Plejehjemmet Kristinehøj ligger i grønne omgivelser, tæt
på Helsingør by, Kronborg og Øresund. Kristinehøj har 62
boliger, eget køkken og gode fælles områder ude og inde.
Kristinehøj er en selvejende institution, der har kontrakt
med Helsingør Kommune. Det er således kommunen, der
visiterer nye beboere til plejehjemmet. Kristinehøj har desuden en administrationsaftale med Danske Diakonhjem.
Kristinehøj blev indviet i 1970 men er siden blevet bygget
om og renoveret flere gange, senest i 2004. Plejehjemmet
er derfor i dag en lys, indbydende og tidsvarende ramme
om beboernes liv.
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Indflytning

Et nyt hjem
En ny beboer og dennes pårørende bydes velkommen af en fast tilknyttet
kontaktperson samt af de øvrige medarbejdere. Det tilstræbes, at beboeren får en god og nænsom start i de nye omgivelser. Målet er,
at tilværelsen, som den var før indflytningen, kan fortsættes i videst
muligt omfang. I det hele taget tilstræber kontaktpersoner og personale
at tilpasse hverdagen til beboerne og deres vaner.
En plejebolig på Kristinehøj Plejehjem er i princippet som enhver anden
lejebolig med lejekontrakt. Der skal udarbejdes lejekontrakt, måske søges
om indskudslån ligesom der skal udarbejdes en servicepakke. Vores administration kan omkostningsfrit tage sig af papirarbejdet vedr. udlejning
og ophold og kan søge om det hos Helsingør kommune.

En personlig bolig
Boligen er beboernes eget hjem, der indrettes så praktisk og personligt
som muligt. Kristinehøj har derfor ingen ens værelser eller strømlinet indretning, men mange personlige beboerstuer. Beboerne bestemmer selv
gardiner og gulvtæppe og møblerer med det de holder af. Når man går en
tur rundt på Kristinehøj, møder man derfor mange forskellige livshistorier.
Det er afgørende for beboernes livskvalitet, at de kan bevare og bygge
videre på deres egen historie.
Vi samler jo minder gennem hele livet. Ting, der fortæller, hvem vi er, hvad
vi har oplevet, og hvad, der er vigtigt for os. Billeder af vores kære, håndarbejde, malerier, det varme tæppe og yndlingsstolen. Sådan er beboerstuerne på Kristinehøj.

Rundt om kommoden ...
Ved møblering skal der tages hensyn til de hjælpemidler den enkelte er
afhængig af i hverdagen. Der skal være plads til at komme rundt uden
forhindringer, som for eksempel løse tæpper. Det er vigtigt, at boligen
stort set er klar ved indflytningen eller gøres færdig inden for den
første tid. Alle fællesstuer og café må bruges i det omfang, det ønskes
– i fællesskab med naboer. På fællesarealerne er det Kristinehøj, der
sørger for møbler og indretning. Vi tilstræber, at alle føler sig hjemme og
godt tilpas. Til hver bolig hører fælles arealer inde og ude. Her er stue,
spisestue og gårdhaver med træterrasser, der bruges så meget som
muligt i sommerhalvåret.
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”

Det skal være en god oplevelse
at flytte ind, og det tager den
tid, det tager at falde til

Fakta om boligerne
Kristinehøj har i alt 62 boliger fordelt på tre afdelinger. Boligernes totale
størrelse er angivet til mellem 55 og 65 m2 inkl. andel af fælles opholdsrum.
De 50 somatiske boliger er på hver 33 m2 inkl. entré, tekøkken med køleskab, garderobe, bad og toilet.
De 12 demensboliger er på hver 24 m2 inkl. bad og toilet. I hver bolig er der
en seng, loftliftskinner, TV-stik, Stofa-net-forbindelse samt telefonstik.
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Liv i - og udenfor - huset
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På tur
Spændende udflugter, rejseoplevelser og nye indtryk er med til at inspirere, give fælles minder og holde humør og livsmod oppe. Udflugterne er
en mulighed for at nyde og glædes over øjeblikket og at komme lidt væk
fra hverdagen for dem, der har lyst til det og magter det.
Beboerne har mulighed for evt. at deltage på fælles ferieture enten i
Danmark eller til udlandet.
Vi tager jævnligt på ture ud i det danske land. Det kan være forårs- og efterårsture, hvor vi nyder de smukke farver og den klare himmel, eller ture
til Zoologisk Have, Dyrehavsbakken eller Danmarks Akvarium. Vi bliver
ofte transporteret i Kristinehøjs bus, og tager af sted i mindre grupper, så
vi bevarer nærheden og trygheden for beboerne.

Hverdag og fest
Livsglæde hænger uløseligt sammen med livet på Kristinehøj. Glæden er
særligt tilstede i det sociale samvær, fællesskabet, og når vi værner om
vores traditioner. Beboernes venner og slægtninge er altid velkomne til
at være med og dele livsglæden med os. Hver uge er der Banko i caféen
ofte med dejlige præmier til at pynte op med i boligen. Musik og sang er
også en del af hverdagen og iblandt bydes der op til dans. Flere gange om
året er der en eller anden form for optræden eller underholdning.
Højtiderne bliver fejret med god mad og drikke. Især julen er forbundet
med mange traditioner og fælles aktiviteter. Beboerne hjælper med at
pynte op, bage småkager m.m., men også fastelavn, påske, pinse, høst
og husets fødselsdag den 2. november fejres. Vi er som mennesker forskellige, og vi er meget opmærksomme på, at der er beboere som ønsker
en rolig hverdag. Det skal respekteres, og vi hygger med og om dem i de
nære og mere rolige omgivelser.

Pleje og omsorg
Respekt for beboernes individuelle vaner, ønsker og behov er udgangspunktet for al pleje og omsorg på Kristinehøj. En tilgang til omsorg og
pleje, som kræver at vi har et indgående kendskab til den enkelte beboers vaner og tidligere livsstil. Derfor lægger vi også vægt på samvær og
gode samtaler med beboeren og de pårørende allerede ved indflytningen
på Kristinehøj.
I den forbindelse kan det allerede her i nogen tilfælde være hensigtsmæssigt at berøre beboerens følelser og ønsker i forhold til døden. At få
sat nogle ord på noget af det, der kan være svært kan give en ro og afklaring hos såvel beboer som pårørende

”

Et godt sted at være
– både som beboer
og medarbejder

Teknologi
På Kristinehøj har vi valgt at betragte teknologien som et hjælpemiddel,
der både giver et bedre arbejdsmiljø, frigør tid til omsorg og som på sigt
kan reducere vores energiudgifter.
Således har vi investeret i automatiske tænd/sluk vandhaner og lysarmaturer, hæve-sænke toiletstole, strygerobotter og robotstøvsugere til fællesarealer, ligesom vi har fået opsat solceller på en stor del af vores tage.
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Medarbejdere

Takket være vores store gruppe af engagerede medarbejdere er Kristinehøj blevet et dejligt plejehjem, hvor der er godt at være. Medarbejderne
går hånd i hånd med den frivillige venneforening, der sætter et ekstra
krydderi på hverdagen.
Kristinehøj har godt 70 medarbejdere inden for administration, pleje
og omsorg, rengøring, køkken og håndværk. Derudover har vi en gruppe
faste afløsere, der kender huset og beboerne. På Kristinehøj arbejder vi
aktivt på at fastholde vores medarbejdere, og det ser ud til at lykkes.
Den gennemsnitlige anciennitet er over 10 år. Et sted mellem 3–5 medarbejdere forlader os årligt og heraf skyldes 80 % af afgangen, at de går på
pension.
Kristinehøj har et særligt sammenhold, og det udmønter sig også i de
undersøgelser, vi foretager hvert år i form af et anonymt spørgeskema
vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Her fremgår det, at medarbejderne
er meget tilfredse med deres arbejdsplads. Arbejdsglæden afspejler sig
også i den grønne smiley som plejehjemmet modtog i 2012 vedrørende
medarbejdernes arbejdsforhold.

Venner for livet
En del af vores medarbejdere vælger desuden at blive en del af den frivillige venneforening, når de går på pension. En del af venneforeningens
medlemmer er desuden også pårørende til nuværende og tidligere beboere. Det giver Kristinehøj en styrke og et særligt sammenhold på tværs
af alder og erfaring til gavn for beboerne og alle, der har deres gang på
plejehjemmet.

Udvikling
Ledelsen arbejder løbende på at udvikle Kristinehøj, så det fortsat er et
attraktivt plejehjem for beboere og medarbejdere. Det foregår blandt
andet via udvikling af medarbejdernes kompetencer, så medarbejderen
er, og opleves, faglig kompetent i omsorgs og plejesituationer.
Kristinehøj arbejder kontinuerligt med den faglige udvikling og har årligt
et fagligt tema som vi arbejder målrettet med, såsom inkontinens, voldsforebyggelse, sårpleje og palliation.
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”

Det daglige samarbejde går på tværs
af faggrænser og
frivillighed, det
giver en stærk
kultur”
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Praktiske informationer
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Aktiviteter
og træning

Fysioterapien har åbent fire gange om ugen. Alle
nye beboere tilbydes at deltage i terapiens aktiviteter. Der afholdes blandt andet holdgymnastik og
balancetræning. Aktivitet og træning står også for
aktiviteter som banko, sang, busture, filmeftermiddage og caféaften. Diverse aktiviteter og underholdning annonceres løbende på opslagstavlerne i
boenhederne.

Frisør

Personalet i afdelingerne er gerne behjælpelig med
kontakt til frisører.

Fodpleje

Har du tidligere benyttet fodterapeut, kan du fortsætte med dette, da mange fodterapeuter også tilbyder at køre på hjemmebesøg. Kristinehøj er gerne
behjælpelig med at få kontakt til en fodterapeut.

Gudstjeneste

Gudstjeneste ved præsten i Vestervang Sogn afholdes en gang månedligt i husets café.

Husvenner

Kristinehøjs venneforening: kig i folderen, der ligger i
alle afdelinger.

Kiosk

Kiosken ligger ved caféen og er åben på hverdage
mellem 11 og 12.

Læge

Beboeren beholder sin egen læge.

Rygepolitik Beboere må ryge i egen bolig, men ikke i fælles
		arealer.
Vaskeri

		

Kristinehøj har eget vaskeri, som tilbyder vask af
beboerens eget tøj. Tøjet skal kunne tåle maskinvask. Vask af tøj sker på beboerens eget ansvar.
Tøjet skal mærkes med bolignummer for eksempel med vandfast tusch, påsyning eller strygning.
Denne ydelse kan tilkøbes gennem vaskeriet.
NB: Det vaskede tøj returneres efter 5 til 7 dage,
så det er vigtigt at have ekstra tøj. Kristinehøj lejer
sengelinned og håndklæder, og der betales herfor
via servicepakken.

Rengøring

		

Fraflytning

Rengøring i boligen udføres som en ydelse, der tildeles plejehjemsbeboerne i forbindelse med visitation
til plejehjemmet. Ønskes yderligere rengøring kan
der tilkøbes ekstra rengøring udefra.
Rengøringsydelsen omfatter ikke pudsning af sølvtøj, rengøring af nips, pynt, skabe og reoler. Gardinvask kan udføres én gang årligt.
Ved dødsfald tilstræbes det, at boligen bliver tømt
for møbler senest 1 uge efter fraflytning. Herefter
afholdes der et boligsyn, som den pårørende er
velkommen til at deltage i.

Køkken

Kristinehøj har eget køkken, hvor der arbejdes efter
de nationale anbefalinger for kost til svage ældre.
Alle måltider bliver produceret af uddannet kostpersonale. Dagens måltider bliver planlagt i tæt samarbejde med beboere og plejepersonale, så brugerne
får det bedste mulige tilbud i forhold til ønsker og
behov. Køkkenet arbejder for en sund levevis med
gode kostvaner, hvor der bliver brugt gode friske
råvarer, tilpasset årstiderne.

Caféen

Caféen er et åbent rum, der hver dag benyttes af
husets beboere. Som beboer er man velkommen til
at låne caféen, mod et lille gebyr, ved fødselsdage
og andre festligheder. Det kan kun lade sig gøre på
tidspunkter, hvor caféen ikke er optaget af faste
arrangementer. Kontakt Køkkenet på: 49 25 22 75.

APV

To gange årligt gennemføres der APV, arbejdspladsvurdering, hvor der er fokus på, hvordan der
arbejdes hensigtsmæssigt i forhold til det, der
udføres, hos den enkelte beboer.

?

Brug for

omkostningsfrit

præsentationsmateriale

Se hvad vi kan gøre for dig på nord-ad.dk
Vi skaber værdi gennem relationer
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