Aflastningspladser
i Thisted Kommune
I henhold til Servicelovens § 84

Lovgrundlag
Servicelovens § 84.1

Formål
Formålet med ophold på en aflastningsstue er:
at forebygge indlæggelse på sygehus f.eks. af sociale årsager
at aflaste/familie/ægtefælle – f.eks. demente borgere i eget
hjem, Alvorligt syge
at genvinde færdigheder og funktionsniveau i forbindelse med
kortvarig sygdom
at give en yderligere pleje/dgl. ADL efter et sygehusophold,
indtil borgeren igen kan klare sig i hjemmet/ophold på træningsenheden Dragsbækcentret, eller visiteres til anden bolig
at give ægtefælle eller andre pårørende mulighed for ferie/af
ferie/aflastning

Modtagerkreds
Personer, der i en tidsbegrænset periode har behov for pleje/
omsorg helle døgnet
Personer, der har behov for daglig ADL træning og som ikke
målgruppen for træningsenheden på Dragsbækcentret.

Ydelsesomfang
Tidsbegrænset døgnophold på en af aflastningsstuerne i Thisted Kommune

Visitation
Visitationsenheden, Thisted Kommune, tlf. 9917 1910
Visitatorerne træffes dagligt mellem kl. 08.00 og 09.30

Transport
Befordring til og fra aflastningsopholdet betaler du selv.
Dog ved udskrivelse fra sygehus afholder Region Nord udgifter
til transport

Betaling
Et midlertidigt aflastningsophold koster kr. 129,22 (2011) pr.
døgn. Betaling includerer både ophold og mad.
Beløbet opkræves månedligt af sekretariatet i Beskæftigelses
og Social- og sundhedsforvaltningen.
Der kan søges om nedsættelse af beløb, skema kan afhentes i
Borgerservice
eller rekvireres i sekretariatet
Sygehusindlæggelse
I tilfælde af sygehusindlæggelse kan aflastningsopholdet holdes åbent 7 døgn,
hvor der stadig opkræves betaling for aflastningsopholdet.
Men efter 7 døgn, er det ikke længere muligt at holde aflastningsopholdet åbent.

Du skal selv medbringe
Hjælpemidler:
Tidligere udleverede hjælpemidler medtages til centret eks. rollator m.v.
Tøj:
Tøj – under- og overtøj
Indefodtøj
Dit tøj bliver vasket.
Tøjvask er på eget ansvar
Toiletartikler:
Ting til personlig pleje, eks. shampoo, sæbe, tandpasta, cremer m.m. + termometer
Medicin:
Ordineret medicin skal medbringes fra eget hjem inkl. doseringsæsker/bokse/dosisdisponering
Betalingsaftale med apotek
Incontinens m.v.
bleer
katetherposer m.v.
bevilling medbringes i tilfælde af behov for at bestille under dit
ophold

Aflastningsstuens indretning:
Aflastningsstuerne er af meget forskellig størrelse nogle er med
eget badeværelse/toilet/eller bad/toilet på gangen.
På stuen forefindes en plejeseng, sengebord, spisebord og en stol.
Dyne, puder, sengelinned og håndklæder.
Du må gerne medbringe få ejendele, til at gøre din stue hyggelig.
Billeder må kun hænges op på de eksisterende søm.
Medbring gerne blomstervaser.

Tv og telefon
Spørg omkring telefonstik forefindes. Udgifter til flytning af telefon
skal selv afholde.
Obs. telefonen skal flyttes hjem nogle dage før du selv flytter hjem
igen.
Der er TV i husets opholdsstue.

Tobak:
Thisted Kommunes institutioner er pr. 1. februar 2007 blevet
gjort røgfri, derfor må der kun ryges på egen stue

Aktivitetsmulighed:
Der er mulighed for at deltage i de aktiviteter der foregår i huset undet dit ophold.

Du er blevet visiteret til et ophold på:
Navn:

______________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________
Tlf. nr.:

______________________________________________________

Fra den: ______________________________________________________
Opfølgning på aflastningsophold sker ved visitator:_______________

februar 2012

