
 
F:\Sundhed Og Omsorg\Pleje\Danahus\BEBOERE\Indflytningssamtale.doc                                Ajourført 2019  

Check-liste til emner, der tales om ved 
 
INDFLYTNINGSSAMTALEN 
 
 Sæt  

Velkomst til beboer og pårørende i lejligheden (evt. tilbyde kaffe)   

Præsentation af kontaktpersoner (assistent og hjælper)  

Fortæl om plejecentret. Hvad foregår her og hvordan bliver der 
informeret 

- Informationstavle/”Det sker i …” 
- Bus 
- Ferier 
- Fester 
- Højtider 
- Underholdning 
- Lån af dagligstuen 
- Gudstjeneste 
- Bruger-/pårørenderåd 

Udlever ”Velkommen til Danahus Plejecenter” og henvis til vores 
hjemmeside. 

 

Forventningsafstemning : 
- Serviceniveau – hvad kan vi og hvad kan vi ikke 
- Aftale for ”hvem gør hvad” – beboer/ pårørende/os 
- Evt. aftale for ledsagelse 

 

Evt. rygning.  

Info om døgnrytmeplan og helhedsvurdering.  

Livshistorie.  

Hvis aktuelt – afklare hvem der varetager beboerens 
helbredsmæssige interesser. 

 

Snak om alvorlig sygdom/død – aftaler/ønsker for ”den sidste tid”. 
Livstestamente? 

 

Info om dosisdispenderet medicin.  

Influenzavaccine – ja/nej? – tilråde dette.  

Informere om funktion af ”kald” og udlevering af ”kald”. Udleveres 
hvis beboer er faldtruet. 
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Udlevere nøgle (kvittering afleveres til kontoret)  

Udfylde diverse skemaer i Velkomstmappen og underskrive dem - 
(afleveres til kontaktperson eller kontoret) 

 

Pengesager – lave aftale 
– Hvis personalet skal hjælpe oprettes der regnskabsark der 

lægges i pengeboks 
– Højest 500 kr. i pung til brug i det daglige 

 

Nummerering af tøj. Der skal sys tøjnummer i beboernes tøj. 
Udleveres herfra  

 

Speciallæger – hvem – hvornår sidst ? 
- Tandlæge 
- Ørelæge 
- Øjenlæge 
- Hudlæge 

 

Er der fri befordring til læge/speciallæge? Evt. ansøge.  

Fodpleje – hvem? – evt. foreslå dem der kommer i huset.  

Frisør – hvem? – evt. foreslå dem der kommer i huset.  

APV – vurdering – info om evt. ændringer af indretning, hvis 
plejebehovene ændrer sig. 

 

Udlevering af ”Min livshistorie”. Opfordre til at udfylde den og 
aflevere den ved opfølgningssamtalen. 

 

Tilbud om opfølgende samtale efter ca. 3 måneder – evt. før  

BT + vægt  

APV vurdering – info om evt. ændring af indretning, hvis 
plejebehovene ændrer sig. 

 

Har du spørgsmål så skriv det ned til opfølgningssamtalen.  

 
De emner der ikke er sat  ved, følges der op på ved 
opfølgningssamtalen. 


