Information om
korttidsophold

Korttidsophold

Hvad er et
korttidsophold?
Et korttidsophold er for dig,
der i en periode har behov
for at være et sted med
døgnbemanding.
Det er vigtigt, at der under
opholdet bliver skabt en
god hverdag, hvor der
lægges vægt på hjælp til at
mestre egen situation.

I denne pjece kan du
og dine pårørende få
svar på, hvad et
korttidsophold
indebærer, hvad du
selv skal medbringe,
hvilke søgekriterier,
der er mm.

Hvordan søger jeg om et
korttidsophold?
Kontakt en visitator i Handicap og
Ældrerådgivningen. Visitator afgør ud fra en
individuel vurdering, om et korttidsophold kan
bevilges.
Korttidsophold ydes efter Lov om Social
Service § 84.

Korttidsophold kan tilbydes personer,
som:


passes af ægtefælle eller nære
pårørende, som har behov for
aflastning, ferie mv.



har behov for tæt observation, omsorg
og pleje på grund af deres sociale,
fysiske eller psykiske situation.



er færdigbehandlede efter en
indlæggelse på hospitalet, og som
ikke umiddelbart kan udskrives til
eget hjem.

Betaling
Der er en egenbetaling på forplejning,
transport og andre fornødenheder.
Hvis du ønsker at deltage i arrangementer,
ture mm., må du ligeledes påregne
egenbetaling.

Hvilke aktiviteter indgår i opholdet?




Aktiverende personlig pleje og praktisk hjælp
Psykisk pleje og omsorg
Sociale aktiviteter

I korttidsopholdet tilbyder vi ikke behandlende træning,
men træning i hverdagsaktiviteter.

Pleje og omsorg:
Under opholdet vil forskellige faggrupper; social- og
sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og
sygeplejersker stå for plejen og omsorgen.
Du får tilknyttet en kontaktperson under opholdet. Du
kan modtage besøg af visitator, hjemmesygeplejerske,
praktiserende læge eller andre, der skal tage del i
planlægningen af udskrivelsen fra korttidsopholdet.

Hvor længe varer et ophold?
Det er meget individuelt, hvor længe et
ophold varer. Det kan vare fra få dage til
14 dage.

Forlængelse af ophold
I ganske særlige tilfælde kan opholdes
forlænges.
Det kan fx være, hvor vi skønner, at du ikke
kan bo i eget hjem, selv hvis du får
maksimal hjælp fra hjemmeplejen.
Herefter vil en visitator i samarbejde med dig
arbejde på at finde en passende boform til
dig.
Det kan også være i situationer, hvor det
vurderes, at en forlængelse af opholdet vil
gøre det muligt for dig efterfølgende at klare
dig i dit eget hjem.

Hvor foregår opholdet?
Korttidsophold foregår på én af kommunes
korttidspladser, som er placeret på Horsens
Kommunes plejecentre.
Læs mere om korttidsophold på horsens.dk

Hvad skal du selv sørge for:













Transport til og fra aflastningspladsen
Tøj
At medbringe medicin og medicindosetter
Toiletartikler
Hjælpemidler:
- Kørestol, rollator, stokke, særlige puder, liftsejl
m.v.
At medbringe aftalebogen
Bleer
Engangskatetre
Sondemad, hvis du er ernæret ved hjælp af sondemad
At medbringe termometer (i tilfælde af sygdom)
Sårplejeprodukter

Medbring gerne få personlige ting, billeder mm. for at have
noget genkendeligt med.
Vi hjælper gerne med at tage kontakt til frisør og fodpleje
(der er egenbetaling på begge). Vi tilbyder også hjælp til
tøjvask.

Praktiske oplysninger til pårørende på besøg:


Som besøgende er du meget velkommen. Vi har ingen faste
besøgstider.



Du kan købe måltider, kaffe og te efter gældende takster
– spørg personalet.

Bemærk:
Det er ikke tilladt at ryge indendørs på korttidsopholdet. Hvis dette
ikke overholdes, må du forvente at modtage en regning for
rensning af lokalet efter endt ophold.

For yderligere oplysninger kontakt:

Handicap- og Ældrerådgivningen
Korttidsophold
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 45 00
horsens.dk

