Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen på midlertidigt– eller
straks ophold på vores plejecenter.

Midlertidigt ophold og straksophold
Pandrup Plejecenter og Plejecenter Solbakken

Myndighedsafdelingen eller akutsygeplejersken har vurderet, at du har brug
for et midlertidigt– eller straks ophold.
Et midlertidigt ophold tilbydes indenfor følgende hovedområder:
Aflastning af pårørende:
For at aflaste ægtefælle/samlever i en kort periode eller når ægtefælle/
samlever skal på ferie.
Til støtte og lindring på grund af alvorlig sygdom. Et aflastningsophold kan
vare op til 2 uger, hvorefter du igen flytter hjem.
Flytning undervejs kan forekomme, hvis anden bolig er mere passende.
Vurderingsophold:
Formålet er at vurdere, hvor du kan/skal bo i fremtiden. Vurderingsophold
kan vare op til 8 uger, hvor det løbende vurderes, hvor lang tid der er behov
for opholdet. Vurderingen foretages i samråd med visitationen.
Genoptræningsophold:
Kan bevilliges til borgere, som er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan eller til borgere der pludseligt, eller gennem en periode, har oplevet
et dalende funktionsniveau og som følge heraf, har behov for en genoptræningsindsats og/eller udredning med hensyn til fremtidige behov for pleje og
praktisk bistand. Opholdet kan have en varighed på op til 8 uger.

Jammerbugt kommune

Vurderingsmøde:
Efter du har været på midlertidigt ophold i ca. 14 dage, afholdes et vurderingsmøde med dig, evt. dine pårørende og kontaktperson på centeret. Myndighedsafdelingen er ansvarlig for, at indbyde til dette vurderingsmøde.

2020

På straksstuerne holdes mødet efter 3 dage. Centersygeplejen står her for
informationen/indbydelsen.
Rygning:
Al rygning foregår som udgangspunkt udenfor. Der må ikke ryges på de midlertidige stuer.

Midlertidige– og straksstuer Pandrup Plejecenter:

Læge/speciallæge:

Pandrup Plejecenters stuer består af et sove-/opholdsrum. Du deler badeværelse med en anden beboer, som også er på midlertidig– eller straks ophold. Det er derfor vigtigt at mærke private ting med navn/nummer, så det
ikke her bliver blandet sammen samt at være med til at rydde op.

Som udgangspunkt er det pårørende, der deltager ved læge/
speciallægebesøg, samt bestiller tid og transport. Der gives besked til personalet, så du kan være færdig til tiden.
Træningsfaciliteter:

Der er en mellemgang mellem stuerne og fælles badeværelse. På stuen er
det et TV, en plejeseng samt loftlift. Stuerne støder op til fælles gangareal,
hvor der er fælles spise– og opholdsstue. I underetagen i bygningen forefindes Sundhedsafdelingens træningsfaciliteter. Sengelinned og håndklæder
forefindes.

Hvis der er udarbejdet en genoptræningsplan fra sygehuset el. lignende,
vil du, i samarbejde med vores fysio– og ergoterapeut, udarbejde en plan/
træningsindsats for forløbet. Træningen kan foregå i træningsrum, egen
stue, fællesrum eller evt. udendørs m.m.

Midlertidige stuer på Plejecenter Solbakken:

Aktivitetstilbud:

Solbakkens midlertidige stuer består af et sove– og opholdsrum samt et
badeværelse. Der er fra stuen direkte adgang til en terrasse. Der er TV,
plejeseng og loftslift på stuen. Stuerne støder op til fælles gangareal, og der
er fælles spise– og opholdsstue, træningsfaciliteter samt et aktivitetslokale.
Sengelinned og håndklæder forefindes.

Du har mulighed for, at deltage i forskellige faste aktiviteter samt underholdning under dit ophold. Der hænger opslag på infotavle i/ved fællesrum.

Hvad skal du have med:
Alt relevant tøj (hverdagstøj, undertøj og nattøj) samt relevant fodtøj. På
Solbakken skal alt mærkes med stuenummer (stempel udlånes). På Pandrup
Plejecenter
vaskes
alt
tøj
separat
for
hver
stue.
Toiletartikler du benytter (shampoo, sæbe/intim sæbe, tandbørste– pasta,
deodorant, negleklipper, barbergrej osv.) Engangsvaskeklude.
Alt aktuelt medicin samt æsker til 14 dage, termometer og evt. blodsukker
apparat.
Hjælpemidler fra eget hjem, hvis sådanne bruges, fx rollator og kørestol.
Hvis du anvender inkontinens-hjælpemidler (fx bleer) medbringes disse også.
Du er velkommen til at medbringe personlige ting til stuen, fx billeder, bøger, tæppe, puder eller andet.
Besøg:
Dine pårørende og venner er altid velkomne, vi har ikke tidsbegrænsede
besøgstider. Dog henstiller vi til, at besøgende ikke opholder sig i fællesstuen under måltiderne. Dine gæster har mulighed for at købe kaffe og te, de
skal blot henvende sig til personalet.

Frisør:
Der kommer jævnligt en frisør på centeret, personalet kan hjælpe med
tidsbestilling, hvis du ønsker det. Du er også velkommen til at bruge vanlig
frisør. Du skal selv afregne med frisøren.
Fodterapeut:
Personalet er behjælpelig med at bestille tid hos en uddannet fodterapeut,
hvis du får brug for dette. Du er selv med til at vælge hvilken, og også her
skal du selv sørge for afregning.
Hvad koster opholdet?:
Du betaler som vanligt din egen medicin. Du skal betale for døgnkost, vask
af linned, håndklæder, privat tøj osv. Døgnprisen i 2020 er kr. 130,45,
hvilket opkræves som pensionstræk, hvorfor du på din første opholdsdag
skal udfylde et skema, som giver fuldmagt til pensionstræk via udbetaling
Danmark. Du kan få hjælp af personalet til at udfylde fuldmagten.
Transport til og fra dit ophold:
Du skal selv sørge for transport til og fra opholdet, samt betaling heraf.
Ved direkte kørsel fra sygehuset, afholdes transportudgiften af Region
Nordjylland.

Kontaktpersoner og samarbejde:
Under opholdet vil du få tildelt 1-2 kontaktpersoner, som du og dine
pårørende trygt kan henvende jer til. Kontaktpersonerne vil være behjælpelig med aktuelle ting omkring dig og dit ophold.
Du møder dine kontaktpersoner ved ankomsten eller snarest muligt
herefter. Pandrup Plejecenter holder indskrivningssamtale førstkommende hverdag kl. 10.
Opholdet skal være et samarbejde mellem dig, dine pårørende og
dine kontaktpersoner. Et godt samarbejde vil betyde, at du hurtigere
når dine mål, og at dit ophold bliver en god oplevelse.
Dialog er vigtig, og derfor håber vi, at du/I vil sige til, hvis I har noget
på hjertet om f. eks områder, som I tænker kan gøres bedre, bekymringer eller oplevelser, som I har været glade for osv.
Kontaktoplysninger:
Pandrup Plejecenter, direkte nr.

7257-8630

Centerleder Anne Marie Rosenkilde

4191-3631

ahr@jammerbugt.dk

Plejecenter Solbakken, direkte nr.

7257-8680

Centerleder Helle Holst Ørum

4191-1762

heo@jammerbugt.dk

Sygeplejen Jammerbugt

4191-9460

Vi ser frem til et godt samarbejd under dit ophold hos os
Venlig hilsen
Personale og Centerleder

