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GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND
Velkommen
Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud 
til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for 
genoptræning gennem hele døgnet. For eksempel på grund 
af hjerneskade, ulykker eller amputation. 

I denne pjece kan du læse om dagligdagen på 
genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid 
velkommen til at kontakte medarbejderne på centret. 

Medarbejdere
I løbet af de første dage møder du de kontaktpersoner, 
du bliver tilknyttet. Kontaktpersonerne er en 
ergoterapeut, en fysioterapeut og en plejefaglig 
medarbejder. Der hænger billeder og navne af dine 
kontaktpersoner på din stue. 

Medarbejderne arbejder sammen om din rehabilitering 
på tværs af deres uddannelser. 

Derudover har genoptræningscentret et tæt samarbejde 
med hjemmeplejen, hjerneskaderådgivning, jobcenter, 
hjælpemidler, hospital m.fl. Genoptræningscentret 
tager kontakt til din egen læge eller hospitalslæge ved 
lægefaglige spørgsmål.

Træning
Alt i din hverdag på genoptræningscentret kan indgå i din 
træning. Derfor er det vigtigt, at du selv gør alle de ting, du kan. 
Det kan for eksempel være at hente morgenmad, rede seng, 
tømme affaldspose, vaske tøj, støve af på stuen eller gå til og 
fra spisestuen. Vi hjælper med det, der er nødvendigt men 
træner mod, at du kan klare mest muligt på egen hånd.

Træningen foregår forskellige steder. For eksempel på din 
stue, på fællesarealerne, i træningslokalerne og udendørs.  
Du er gennem hele forløbet selv med til at justere delmålene 
for din træning.

Hjemmetræning
Hjemmebesøg med ergo- eller fysioterapeuten vil ofte være 
en del af din træning. Du er også meget velkommen til at tage 
hjem på weekend, hvis det er muligt. Effekten af din træning 
øges, når du afprøver funktionerne i hjemlige omgivelser. 

Udskrivelse
Inden afslutning af dit genoptræningsforløb planlægger 
vi, hvad der skal til, for at du kan komme hjem - enten til 
nuværende bolig eller ny bolig, hvis der er behov for det. 
Vi holder afslutningsmøde med dig, dine pårørende og 
visitationen om bolig, hjemmehjælp, sygepleje m.v.
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EN GOD OPSTART
Hvad skal du medbringe? 
Du bedes medbringe medicin, som er ordineret af egen 
læge eller hospitalslægen. Du får brug for praktisk tøj, 
du kan træne i, og sko der sidder godt fast på foden. 
Derudover skal du medbringe undertøj, skiftetøj, overtøj, 
toiletartikler og andre personlige ting. 

Målmøde
Inden for en uge efter din ankomst holder vi et 
målmøde. Formålet med mødet er at tale om, hvad der 
er væsentligt i din hverdag, så vi sammen kan sætte mål 
for genoptræningen. På det tidspunkt har både du og 
fagpersonerne allerede et første billede af muligheder og 
udfordringer.

Dine pårørende er velkomne til målmødet. Fra afdelingen 
deltager en fysioterapeut, ergoterapeut og plejepersonale.

Pårørende
Dine pårørende er en ressource, som du og 
genoptræningscentret har brug for. Vi vil bede dine pårørende 
hjælpe med følgende praktiske ting:

•  Aftale med dig hvem personalet kan kontakte 
(pårørendekontaktperson)

•  Sørge for plejeartikler, f.eks. tandbørste, cremer, 
barbermaskine m.v.

• Afhente medicin og doseringsæsker på apoteket
• Tøjvask
• Videreformidling til øvrige pårørende
•  Følge dig til undersøgelser hos egen læge, hospital m.v.
•  Fremskaffe nøgle til bolig ved hjemmebesøg under opholdet
•  Sørge for transport ved udskrivelse, og når du vil hjem i 

weekenden
•  Indflytning på genoptræningscenter og udflytning til eget 

hjem/plejecenter

Hvis du ikke har pårørende, vil medarbejderne på 
genoptræningscentret aftale nærmere med dig om 
ovenstående.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Måltider
Morgenmad.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl. 7.30 - 10.00
Frokost (varm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 11.45
Eftermiddagskaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 14.30
Aftensmad (brød + lun ret) . . . . . . . . . . . . . kl. 17.30
Aftenskaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 20.00

Måltiderne spises i fællesskab i spisestuen på 2. sal.

I weekender og på helligdage spises frokosten i cafeen i 
stueetagen fra kl. 11.30.

Har du brug for specialkost, bliver det bestilt af 
medarbejderne på genoptræningscentret.

Brug for en medarbejder?
Nogle gange er det som pårørende ikke muligt at finde en 
medarbejder, fordi alle er optaget på stuerne. I så fald kan du 
få kontakt til en medarbejder ved at trække i den røde snor, 
der hænger i spisestuen på 2. sal og i opholdsstuen på 1. sal. 

Internet
Der er trådløst internet i hele genoptræningscentret.  
Der er en fælles computer og printer på 1. sal, som du frit kan 
benytte.

TV
Der er tv i opholdsstuen på 1. sal og i spisestuen på 2. sal. 
Der er også antennestik på alle stuer. Du skal dog selv 
medbringe tv og kabel.

Tøjvask
Du er velkommen til at benytte vaskemaskine og tørretumbler 
på afdelingen.

Kan du ikke selv klare tøjvask, beder vi dine pårørende vaske 
dit tøj. Hvis dette ikke er muligt, kan genoptræningscentret 
stå for vask, dog mod betaling jf. kommunens takster.

Rygning og alkohol
Genoptræningscentret er røgfrit. Du må ryge udendørs i 
rygerummet i gården.

Alkohol kan være uforeneligt med sygdom, genoptræning 
og medicin. Vi anbefaler, at du tager hensyn til dette under 
dit ophold på genoptræningscentret.

Transport
Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra 
genoptræningscentret. For eksempel ved lægebesøg og når du 
skal hjem.

Betaling for kost, linned og 
rengøringsartikler
Der opkræves betaling for kost, leje af linned og 
rengøringsartikler. Du kan få oplyst priser ved personalet. 
Beløbet opkræves via indbetalingskort, som Silkeborg 
Kommune sender dig en gang om måneden.
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BESØG
Du og dine gæster må være på hele genoptræningscentret. 
Indendørs kan I for eksempel tage en kop kaffe eller spille 
et brætspil i dagligstuerne, træne på træningsøen på 1. 
sal eller gå ned i ergo- og fysioterapien, hvis du har aftalt 
selvtræning med personalet.

Udendørs kan I gå tur i Indelukket eller besøge den lille 
sansehave ved glasgangen i stueetagen (til højre for 
elevatoren).

I hverdagen er der besøgstid efter kl. 14.30. I weekenden 
er der fri besøgstid. Besøgende kan købe kaffe og te 
i opholdsstuen på 2. sal. Besøgende bedes forlade 
spisestuen ved måltiderne.
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INDRETNING
Stuerne
Døgnafdelingen er placeret på 1. og 2. etage til venstre 
for hovedindgangen på Remstruplund. Afdelingen består 
af 18 stuer med eget badeværelse. På hver stue er der en 
loftlift. Der er antennestik på alle stuer, men du skal selv 
medbringe tv og kabler.

Første sal
Opholdsstue og træningsområde. Her kan du træne, spille, 
læse og se tv. Gerne sammen med dine pårørende.

På denne etage er også fællescomputer og printer.

Anden sal
Spisestue, hvor alle måltider indtages.

Frisør og fodterapeut.

Stueetagen
Træningslokaler i ergo- og fysioterapien (til højre for 
elevatoren ved hovedindgangen)
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ADRESSE OG TELEFON
Genoptræningscentret Remstruplund
Gudenåvej 1a
8600 Silkeborg
Telefon 89 70 49 90

Ledelse
Daglig leder af sygeplejegruppen: Leila Gravgaard
Daglig leder af terapeutgruppen: Tina Frank

Du kan læse mere om genoptræning i Silkeborg kommune i 
kommunens ”Kvalitetsstandard for genoptræning”.  
Den findes på www.silkeborgkommune.dk. Du kan også få 
pjecen udleveret af medarbejderne på genoptræningscentret.
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