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Kontakt til 
personale på 
Caspershus.  
 
 

- Fagområder og træffetider. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administrationskontoret. 
 
INSTITUTIONSLEDER HENNING CLAUSEN  - dir. 96202232 
SYGEPLEJEFAGLIG LEDER TANJA H.S. LARSEN - dir. 96202235 
OVERASSISTENT MARIANN LARSEN   - dir. 96202230 

 

Døgntelefon:   
Du kan altid komme i kontakt med Caspershus på hovednummeret  
9842 4355. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plejepersonale. 
Du er altid velkommen til at henvende dig til plejepersonale med almindeligt 
forekommende spørgsmål i relation til din pårørende. Efter medarbejderens 
vurdering kan du blive henvist til adm. kontoret, eller til en afdelings-
sygeplejerske.  I weekends er bemandingen på Caspershus mindre end på 
hverdage, så der bedes man kun drøfte det som er nødvendigt i situationen.  
 
Med de mange faglige opgaver dagligdagen byder på, har plejepersonale ikke 
altid plads til uanmeldte længerevarende drøftelser. Hvis du har behov for det, 
bedes du ringe i forvejen og aftale et tidspunkt. Aftal selv med 
medarbejder/kontaktperson, eller kontakt adm. kontoret på tlf. 9842 4355. 
 
Personalet i plejegrupperne arbejder på at nå omkring alle beboere med den 
nødvendige hjælp og det nødvendige nærvær, og du kan derfor sagtens opleve 
at der ikke er personale synligt i huset når du kommer. 
 



 
Afdelingssygeplejersker. 
Telefontid på hverdage mellem kl. 12.00 og 13.00. (Tlf. 9842 4355). Kontakt 
afdelingssygeplejersken når der er sygeplejemæssige spørgsmål, eller for 
overordnede forhold i boenheden.  
 

Ansvarshavende i plejen i aften og nattevagt. 
Ved særlige spørgsmål i aften- og nattevagten har du altid mulighed for at 
komme til at tale med den ansvarshavende i vagten som vil være en 
sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. 
 
Træning. 
For spørgsmål vedrørende eksempelvis hjælpemidler, aktiviteter eller 
ergoterapeutisk træning, henvendelse til ledende terapeut Dorthe Dettmann  
på dir. tlf. 9620 2236 (hverdage) eller på 9842 4355. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ved spørgsmål om træning for beboere på Caspershus og for borgere der træner 
ambulant på Caspershus.  
Tlf. tid træningscentret hverdage mellem 8 og 9 på tlf. 9620 2279. 
Ledende terapeut for træningscentret Dorthe Dettmann træffes bedst 
formiddage på dir. tlf. 9620 2236 eller på 9842 4355. 
 

 
 



Institutionen. 
 
Bestyrelse. 
Institutionen har egen bestyrelse som er dens øverste myndighed.  
Institutionens bagland er Samvirkende Menighedsplejer som er en 
paraplyorganisation for det folkekirkelige omsorgsarbejde i Danmark. Se mere på 
hjemmesiden www.menighedsplejer.dk. 

 
Beboer- pårørende rådet. 
Hvert år på forårsmøde vælges én beboer-/pårørende repræsentant fra hvert af 
de 6 huse til rådet. Rådet mødes nogle gange om året med institutionens ledelse 
og drøfter relevante emner. Rådet vælger én person til institutionens bestyrelse. 
Henvend dig gerne til repræsentanten valgt for dit hus, med spørgsmål. Se 
opslagstavlen i husets fællesareal.  
Rådet er dialogpart med boligselskabet ALABU bolig som ejer og administrerer 
boligerne på Caspershus. 

 
Månedsblad. 
Institutionens eget blad ”Budbringeren” kommer 10 gange om året og omdeles 
til beboerne.  

 
Hjemmeside. 
På institutionens hjemmeside finder du opdateret information om Caspershus.  
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