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Varsling om udvidelse af servicepakken med leje og vask af linned pr. 1. maj 2020 

Plejehjemmet Falkenberg har gennem årene været stolte over at kunne tilbyde, at beboerne kunne 
anvende deres eget sengelinned og håndklæder. Vi har prioriteret, at I tog den del af jeres tidligere 
hjem med, når I flyttede til Falkenberg. Desværre må vi erkende, at den ide, har bragt en hel del 
ekstra arbejde med til personalet i form af vasketøj. Netop dette tidsforbrug har været med til, at vi 
på Falkenberg fremefter i forhold til vask af linned vælger at agere ens med Kommunens øvrige 
plejehjem.  

I takt med at beboere, der flytter til Falkenberg gennem årene er blevet dårligere, er mængden af 
vasketøj øget kraftigt, derfor har vi gennem et stykke tid arbejdet på, at finde en alternativ løsning, 
der kunne fjerne en del af den store mængde vasketøj, som både skal vaskes, tørres, lægges sammen 
og på plads hver dag. Målet er at frigive medarbejdertid, som i stedet kan anvendes til at løse 
specifikke plejeopgaver. 

I forbindelse med at COVID-19 har ramt Danmark, har vi valgt, at fremskynde ændringen, da det nu 
mere end nogensinde, er vigtigt at finde tid til plejeopgaverne. 

Derfor har vi valgt, at beboerne pr. 1. maj via en udvidelse af servicepakken vil blive opkrævet for leje 
og vask af linned med kr. 323,50 pr. måned. Vask af personligt tøj, vil fortsat ske på plejehjemmet 
med hjælp fra personalet. Udgiften, via den nuværende ordning for vask af eget sengelinned og 
håndklæder samt personligt tøj, betales til Boligselskabet via huslejen ud fra den enkelte beboers 
aktuelle antal vaskede maskiner i måneden. Pr. 1. maj, når der ikke længere skal vaskes eget linned 
men udelukkende personligt tøj, vil udgiften til vask via huslejen blive lavere end i dag. 

Linnedpakken indeholder dyne- og pudebetræk, lagen og håndklæder. Linned leveres af eksternt 
firma, aktuelt af De Forenede Dampvaskerier (DFD), og det urene linned hentes herefter 2 gange om 
ugen og samtidigt leveres nyvasket linned.  

Desværre betyder ændringen, at det ikke længere er muligt, at anvende eget sengelinned og egne 
håndklæder, til gengæld vil det betyde mere plads i klædeskabet, da det lejede linned vil blive 
opbevaret i enhedens fælles depot.  

Hvis der er pårørende, der fremadrettet ønsker at vaske en beboers sengelinned og håndklæder, vil 
det selvfølgelig fortsat være muligt, såfremt det urene linned bliver hentet på Falkenberg minimum 2 
gange om ugen, og der ved behov altid er rent linned i beboerens skab. Ønsker beboeren og dennes 
pårørende denne løsning, skal plejehjemmet orienteres senest 31. marts, og den tidligere 
servicepakkeaftale vil herefter fortsætte uændret. 

Alle beboere modtager sammen med dette brev en ny servicepakkeaftale til underskrivning. 
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