Du er blevet visiteret til et ophold på
Sted:

Midlertidige Pladser

Adresse:

Tlf.nr.:

Fra den:

Opfølgning på midlertidigt ophold sker ved visitator:

THISTED KOMMUNE
Asylgade 30 • 7700 Thisted • Tel.: 9917 1717 •
thisted@thisted.dk • www.thisted.dk

marts 2017

Information til samarbejdspartnere
Overordnet omkring midlertidige pladser
Thisted Kommune har i alt 52 midlertidige pladser til borgere med
behov for et ophold af kortere varighed uden for hjemmet som følge
af sygdom, svækkelse eller behov for genoptræning. De 23 pladser
er almene og de resterende 29 pladser er specialiserede til forskellige målgrupper. Fælles for alle pladserne er, at de har et rehabiliterende sigte: her tages hånd om det hele menneske både fysisk, psykisk og socialt.

Oversigt om Thisted Kommunes midlertidige pladser
Træningssektionen, Thisted:
Tlf.: 9917 1982
Fjordglimt, Sennels:
Tlf.: 9917 3860
Fyrglimt, Hanstholm:

18 genoptræningspladser
(fordelt med 15 døgnpladser og 3
dagpladser)
2 pladser til borgere med demens

Tlf.: 9917 2985

2 pladser til borgere med misbrugsproblemer

Kristianslyst, Thisted:

16 almene pladser og

Lov om social service § 84, stk.1 og stk. 2

Tlf.: 9917 3940

4 akutpladser (maks. 5 dages ophold)

Lov om social service § 86, stk. 1

Sct. Thøgersgård, Vestervig:

7 almene pladser

Sundhedslovens § 140

Tlf.: 9917 3330

Lovgrundlag

Se i øvrigt Thisted Kommunes kvalitetsstandarder på Thisted Kommunens hjemmeside www.thisted.dk.
Formål
Formålet med et ophold på en midlertidig plads er:
 at afklare borgerens fremtidige behov
 at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehus
 at aflaste ægtefælle eller andre pårørende, der passer en borger

med fysisk eller psykisk nedsat funktionsniveau
 at give ægtefælle eller andre pårørende mulighed for ferie
 at genvinde og optræne færdigheder i forbindelse med enten syg-

dom eller sygehusophold
 at give pleje og omsorg indtil borgeren igen kan klare sig i hjem-

met eller visiteres til anden bolig
 at give pleje og omsorg i livets sidste fase

Du må gerne medbringe enkelte ejendele og blomstervaser til at gøre din stue hyggelig. Billeder må hænges op på de eksisterende
søm.

Målgruppe
 Personer, der i en tidsbegrænset periode, har behov for pleje og

omsorg hele døgnet
 Personer, der i en tidsbegrænset periode, har behov for genoptræ-

TV, telefon og internetadgang

ning

Der er telefonstik på nogle stuer. Spørg personalet. Udgifter til flytning af telefon skal du selv afholde. Hvis du flytter din telefon, skal
du være opmærksom på, at telefonen skal flyttes hjem nogle dage
før, end du selv flytter hjem.

 Personer der har behov for en afklaring af deres situation

Der er TV i husets opholdsstue eller på selve stuerne.

Opholdets varighed

Der er trådløs internetadgang på nogle af stuerne. Spørg personalet.
Du skal selv medbringe pc m.v.

Et ophold på en midlertidig plads i Thisted Kommune er tidsafgrænset. Allerede ved indflytning vil visitator eller sygeplejerske udarbejde en handleplan, hvor målet for opholdet beskrives. I handleplanen
fastsættes datoer for hvornår, der skal følges op på målene og en
slutdato for opholdet.

Midlertidig adresseændring
Husk at meddele midlertidig adresseændring mht. post og avis.
Rygning
Alle Thisted Kommunes bygninger er røgfri.
Aktivitetsmulighed
Der er mulighed for at deltage i de aktiviteter, der foregår på ældrecentret under dit ophold.

Den mere konkrete målgruppebeskrivelse findes i foldere vedrørende de enkelte tilbud.

Visitation
Det er Thisted Kommunes visitation, der visiterer til et ophold på en
af de midlertidige pladser.
Undtagelser herfra er:
 Et ophold på en af de 4 akutpladser på Kristianslyst, hvor visitatio-

nen varetages af enten borgerens egen læge, vagtlæge, hjemmesygeplejersken eller visitator i et samarbejde med sygeplejersken
på akutpladserne.
 Et ophold på en af genoptræningspladserne i Træningssektionen,

hvor afdelingens sygeplejerske eller terapeut visiterer til opholdet.
Visitationen træffes dagligt mellem kl. 8.00 og 15.00 på tlf.nr. 9917
1910.
Sygeplejerske på Kristianslyst træffes mellem kl. 10.30 og 11.30 på
tlf.nr. 99173952.

Terapeuterne i Træningssektionen kan træffes dagligt mellem kl.
8.00 og 8.30 på tlf.: 9917 1982.

Praktisk information til dig, der skal på midlertidig ophold:
Du skal selv medbringe

Transport

Hjælpemidler:

Befordring til og fra ophold på en midlertidig plads betaler borgeren
selv.

 Tidligere udleverede hjælpemidler medtages til opholdet på den

midlertidige plads, f.eks. rollatorer m.v.
 Inkontinenshjælpemidler, bleer, kateterposer ol.

Betaling
Et midlertidigt ophold koster 116,15 kr. (2017) pr. døgn. Prisen inkluderer bl.a. mad og tøjvask ol.

Tøj:

Regning fremsendes månedligt fra sekretariatet i Sundheds- og ældreafdelingen.

 Inde fodtøj

 Tøj
 Der er mulighed for at få vasket tøj. Tøjvask er på eget ansvar.

Toiletartikler:
 Ting til personlig pleje, f.eks. shampoo, sæbe, tandpasta, cremer

m.m.
 Termometer

Medicin:
 Ordineret medicin skal medbringes fra eget hjem inklusiv dose-

ringsæsker, dosispakket medicin og opdateret medicinliste
 Betalingsaftale med apotek
 Medicinbevilling medbringes i tilfælde af, at der opstår behov for

at bestille medicin under dit ophold
Den midlertidige plads’ indretning
Stuerne er af meget forskellig størrelse. Nogle er med eget bad og
toilet, og andre har bad og toilet på gangen.
På stuen findes en plejeseng, sengebord, spisebord og stol. Der er
dyne, puder, sengelinned og håndklæder.

