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EGEBÆKHUS – NÆRUM 
Et socialt botilbud.

Her bor ældre døve og døvblinde borgere med  

pleje -/omsorgsbehov efter § 108 i Serviceloven. Vi kan ved behov 
tilbyde et midlertidigt ophold efter § 107 i Serviceloven. 

mailto:ege@cfd.dk
http://www.cfd.dk/


BOTILBUDDET EGEBÆKHUS 

Fysiske rammer  

Egebækhus blev etableret i 1964 og er siden løbende blevet renoveret. Alle boliger 
er handicap- og plejevenlige med eget badeværelse. 

Egebækhus ligger i naturskønne områder tæt på skov og vand. Vi har egen stor 
sansehave, der er indrettet specielt, da visuelle, taktile og andre sanseoplevelser er tænkt 
ind og ligeledes giver oplevelser for de beboere, der er blinde. 

Som standardudstyr i plejeboligerne er plejeseng, klædeskab og lille toiletskab. Alt andet 
inventar – møbler, gardiner, dyner/puder etc. – medbringer borgeren selv. 

I samarbejde med pårørende eller deres kontaktperson kan beboerne selv indrette og 
møblere deres bolig. 

Udover boligerne er der flere fælles indendørs opholdsarealer, bl.a. billardrum og træ-
værksted. Her har beboerne mulighed for både socialt samvær og diverse aktivi-
teter. Vi har indrettet et lokale til frisør, fodterapeut og afspændingspædagog. 

VI BRUGER TEGNSPROG PÅ EGEBÆKHUS 



BOTILBUDDET EGEBÆKHUS 

Hverdagen 

Egebækhus tilbyder beboerne en bred vifte af tilbud og aktiviteter med 
udgangspunkt i den enkeltes aktuelle ønsker, behov og ressourcer.

Beboerne tilrettelægger hverdagen sammen med deres kontaktperson, som de får 
tilknyttet, når de flytter ind på Egebækhus. 

Årets gang følges 
Aktiviteterne på Egebækhus følger årets gang, ligesom højtiderne fejres på traditionel vis. 

Egebækhus samarbejder med familien og 
beboerens hjemkommune 
Personalet på Egebækhus lægger stor vægt på 
et godt samarbejde med pårørende og den 
enkelte beboers hjemkommune. Venner og 
pårørende er vigtige personer i beboernes liv og 
er til enhver tid meget velkomne i huset. 

Fysisk aktivitet 
Alle beboere på Egebækhus får tilbudt forskellige fysiske aktiviteter, både som led i 
særligt tilrettelagte træningsforløb og som ren oplevelse i samvær med andre. Der er 
muligheder for at bruge husets træningsredskaber og motionscykler, eller tage en tur på 
vores tvillingecykel sammen med en medarbejder.

Se den samlede ydelsesbeskrivelse for botilbuddet på Egebækhus på www.cfd.dk.

Egebækhus ligger tæt på Nærum Torv / Nærum station og 

Skodsborg station. Der er busforbindelser lige udenfor Egebækhus. 

http://www.cfd.dk/


KOMMUNIKATION PÅ EGEBÆKHUS

Vi bruger "totalkommunikation", hvilket betyder, at vi 
afdækker hvilken kommunikationsform, den enkelte 
borger har behov for.

Beboerne er døve og døvblinde, og vi 
har derfor fokus på tegnsprog og taktil 
kommunikation.

Alle hørende medarbejdere 
gennemfører tegnsprogskurser, så de 
kan lære at kommunikere selvstændigt 
med beboerne og med de døve 
kollegaer.

Ca. en tredjedel af medarbejderne er 
døve og har tegnsprog som modersmål, 
hvilket styrker kvaliteten i Egebækhus' 
tilbud til døve og døvblinde borgere.

EGEBÆKHUS' FÆLLES MÅL:

Bedst mulig trivsel og livskvalitet for beboerne med udgangspunkt i deres livssituation.

Taktilt tegnsprog. Personen med døvblindhed 
føler tegnene ved at holde i hænderne på den, 
der taler.




