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En døgnplads er en plads til dig som har brug for et  

midlertidigt ophold, hvor der er sundhedspersonale 
tilstede hele døgnet. 

  

Under dit ophold vil vi lægge vægt på, at støtte dig til 
at bruge dine fysiske og psykiske færdigheder bedst 

muligt, efter mål, som du selv er med til at fastsætte.  
 

Vi afstemmer pleje og træningsindsatsen i samarbejde 
med dig og dine pårørende og din læge, alt efter om du 

kommer for at genvinde kræfter efter et 
sygdomsforløb, et hospitalsophold, eller om dit ophold 

for eksempel er i forbindelse med aflastning af din 
ægtefælle.  

 
Der er 20 pladser med eget bad og toilet fordelt på tre  

etager, og med udgang til taghave. 

Døgnpladserne ligger i tilslutning til Egedal 

Sundhedscenter og Rådhus, tæt på Egedal Station, og 

tæt på indkøbsmuligheder. 
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Du vil møde social- og sundhedshjælpere, assistenter, 

sygeplejersker, samt fysio- og ergoterapeuter.  

På Døgnpladserne er der plejepersonale hele døgnet, og vi 

bærer et synligt identifikationskort med billede, og 

arbejdsbeklædning. 

Alt personale er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten 

omfatter alt, der kommer til personalets kendskab under dit 

ophold. 

Når/hvis personalet af hensyn til din helbredstilstand, har 

brug for at dele dine personlige oplysninger med læge eller 

hospitalet, vil vi altid informere dig og søge dit samtykke.  

Personalet vil støtte dig til at bevare eller udvikle dine 

færdigheder bedst muligt, og vi arbejder ud fra princippet 

om, at der er en træningsmulighed i enhver aktivitet. Derfor 

vil du opleve, at vi vil opfordre dig til at være aktiv, selv om 

du måske ikke altid selv synes, at du har kræfter til det. 

Du vil selvfølgelig også få tilbud om hjælp til de opgaver som 

du ikke selv kan klare. 
 

 

 

Personalet 



4 

 

 

 

 

 

 

 

Når du ankommer, vil du få en kontaktperson og en plads ud 

fra dit behov. Det betyder, at du i løbet af opholdet kan blive 

tildelt en anden stue, da vi hele tiden vurderer nye 

indflytteres behov. 

 

Vi modtager og udskriver borgere på samme dag. Det 

betyder, at vi først kan modtage dine ejendele samtidig 

med, at du selv ankommer. Kommer du om formiddagen, 

kan du opleve, at din stue er ved at blive gjort klar. Men vi 

kan altid modtage dig i den fælles opholdsstue. Du og dine 

pårørende har selv ansvar for at pakke ud og sætte private 

ejendele ind på stuen. Du sørger selv for transport. 

 

 

Vi laver en serviceaftale, når du ankommer 

Under dit ophold betaler du for fuld kostforplejning. Få 

pårørende ønsker selv at stå for den fulde kostforplejning. 

Vælger du selv at stå for den fulde kostforplejning, 

indebærer det at hvert måltid skal være færdigtilberedt – 

altså fuldstændigt klar til indtagelse.  

 

Du har mulighed for at tilkøbe pakken ”Vask af personligt tøj 

og toiletartikler”, men du skal betale for leje af sengelinned 

– af hygiejniske årsager.  

  

Stuerne indeholder el-seng, dyne, pude, sengebord, skinner 

til loftlift, medicinskab, et lille bord, stol, lænestol, 

Ved ankomst 
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garderobeskab med bøjler, brandalarm, køleskab, elkedel og 

service. Benytter man servicet, er man selv ansvarlig for 

opvask. 

 

Vi fraråder at du medbringer værdigenstande og kontanter, 

da vi ikke har mulighed for at opbevare dem. Du har selv 

ansvar for alle dine ejendele under dit ophold. 
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 Personligt tøj. Vi anbefaler rigeligt skiftetøj, samt 

overtøj. Hvis man vælger at betale for at få vasket 
tøj, er det vigtigt, at have tøj med til min. 7 dage, 
da der som udgangspunkt vaskes tøj 1 gang 

ugentlig. Vi skal kunne maskinvaske tøjet ved min. 
40 grader.  
 

 Sko, der sidder godt fast på foden, med ingen eller 

lille hæl og skridsikker sål.  
  

 Toiletsager (shampoo, tandbørste og tandpasta, 

kam, børste, barbergrej, creme eller lotion, negle-
pind). Anvender du specielle hudplejeprodukter skal 

disse også medbringes.  
 

 Medicin (se afsnittet Læge og Medicin) 

  
 Hjælpemidler bevilget af kommunen eller hospitalet, 

inklusive bleer og kateterposer.  
 

 Hvis du udskrives fra sygehus med ordination om 

varige hjælpemidler, som du ikke har brugt før, vil 
de blive leveret til dig her.  

 
 Hvis du i forvejen modtager hjælp til pleje eller 

rengøring skal du medbringe ”Borgermappen”.  

 
 Mobiltelefon. 

 

 Du kan desværre ikke medbringe husdyr. 

Husk at medbringe 
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Sammen med dig, og eventuelt dine pårørende, laver vi en 

plan for den pleje og aktivering, som du har brug for.  

Vi lægger vægt på aktivering i bred forstand. Det kan være:                                                                              

 Træning i at flytte sig fra seng til stol, tage tøj af og 

på, klare toiletbesøg, klare bad.  

 Træning i praktiske færdigheder som at dække bord, 

tørre støv af, feje gulv eller lignende. 

 Individuel træning, som kan foregå på afdelingen, i 
Sundhedscenterets træningsfaciliteter eller udendørs. 

  
 Træning efter en genoptræningsplan, som du har fået 

på sygehuset.  
 

Vask af personligt tøj kan tilkøbes og sker mindst 1 gang om 

ugen. 

 

Vi har ikke tilknyttet fast frisør, fodterapeut eller tandlæge, 

men du er velkommen til selv at lave private aftaler. 

 

Træning, personlig/praktisk hjælp  
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Egedal Kommunes Madservice leverer alle døgnets måltider. 
 

Vi serverer morgenmad, kold mad til frokost og varm mad til 
aften. Maden bliver serveret i tidsrummene  
kl. 8 – 10, kl. 12 – 13 og kl. 18 – 19. Vi spiser så vidt muligt 

i den fælles spisestue.  
 

Der er mulighed for at afbestille maden for et helt døgn af 
gangen (morgen – middag – aften). Du afbestiller maden 
ved at give personalet besked mindst 24 timer før.  

 

Lægeerklæring  

Er der madvarer du er allergisk overfor, skal Madservice 
have en lægeerklæring på din allergi, så du kan få den mad, 
som du kan tåle. 

 

 

 

 

 

Måltider 
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Under opholdet beholder du din egen læge.  

Personalet kan være behjælpelig med at lave aftale med din 

læge, speciallæge eller hospital, samt bestille transport, hvis 

du får brug for det. Du betaler selv for transport. Personalet 

kan ikke bistå med ledsagelse til og fra læge og 

hospitalsbesøg. 

 

Din medicin 

Plejepersonalet sikrer at du får din medicin. Vi må kun 

udlevere medicinen, hvis den er doseret af en autoriseret 

sundhedsperson. Med ”doseret” mener vi taget ud af 

medicinglasset/emballagen.  

 

Det vil sige, at hvis du selv eller en af dine pårørende har 

doseret medicinen, skal du også selv være i stand til at tage 

medicinen. Alternativt vil vi dosere på ny efter aftale med 

dig. 

 

Opstår der et akut behov for medicin, betaler du selv for 

udbringning med taxa, medmindre pårørende kan hjælpe. 

 

 

 

Læge og medicin 
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Pårørende er velkomne på alle tidspunkter, og forventes at 

tage hensyn til de øvrige borgere i huset.  

Vi oplever, at man får mest ud af besøg, når besøgende 

tager hensyn til beboerens aktivitets- og hviletider, og 

særligt planlagte måltider.  

Dagligstue/spisestue er primært til brug for dig som er på 

midlertidigt ophold, og det er derfor hensigtsmæssigt at 

besøg foregår i din egen bolig. 

Du har mulighed for at købe the og kaffe til dine pårørende i 

spisestuen.  

 

 

Besøgstid 
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Vi planlægger din udskrivelse sammen med dig, dine 

pårørende og de medarbejdere, der er omkring dig. Du og 

dine pårørende har selv ansvar for at pakke og flytte private 

ejendele. 

Under dit ophold vil en visitator følge dit forløb og vurdere 

dit behov for hjælp, når du skal hjem. Formålet med 

hjælpen er at sikre at du bliver i stand til at klare mest 

muligt selv.  

Man er selv ansvarlig for at lave aftale / returnere de 

hjælpemidler, som man har lånt af hospitalet. 

 

Pludselig indlæggelse  

Hvis du under dit ophold indlægges på hospitalet, kan du 

ikke forvente at beholde døgnpladsen. Som udgangspunkt 

kan vi holde din plads til dig i 24 timer. Vi kan være 

nødsaget til at bede dine pårørende om at tømme stuen for 

dine ejendele. 

Når du skal hjem 
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Når du er ankommet til Døgnpladserne, indgår du en  

serviceaftale med Egedal Kommune. 

Du skal betale en daglig fast pris for:  

 Fuld kostforplejning 123 kr. - per døgn (du betaler 

døgntakst på ankomstdagen –  og betaler ikke for det 

døgn hvor du udskrives) 

 Leje af linned 15 kr. - per døgn 

 

Du har mulighed for at tilkøbe pakken: 

 Vask af personligt tøj og toiletartikler 4 kr. - per døgn 

 

Har du fravalgt tilkøbsydelsen, er du selv eller dine  

pårørende forpligtiget til, at dit tøj bliver vasket, og at dine 

toiletartikler bliver indkøbt. 

Taksterne for fast- og tilkøbsydelser er fastsat af Egedal 

Kommunes Byråd og reguleres en gang om året.  

 

Betaling foregår ved indbetalingskort.  

 

 

 

Takster 
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Telefon 

Telefontid 7.30 – 23.00 

 
1. sal: Stue 1-6   7259 6715 

2. sal: Stue 7-12  7259 6788 
3. sal: Stue 13-20  7259 7473 

 
 

Telefon – døgnet rundt  7259 7473  
 

 
Adresse 

Dronning Dagmars Vej 200,  
3650 Ølstykke 
 

Kontaktoplysninger 
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S-tog     
Linje H og C stopper ved Egedal st.  – 2 min. fra 

Døgnpladserne, Egedal Rådhus og Sundhedscenter. Da 

togtiderne skifter fra tid til anden anbefaler vi at bruge 

rejseplanen.dk. 

Bus 
Bus 314 kører også til Egedal St. 

 

S-tog & bus 
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Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

Tlf: 7259 6000 

kommune@egekom.dk 

egedalkommune.dk 


