Midlertidigt ophold
i Viborg Kommune

Sundhed og Omsorg

Midlertidigt ophold
Viborg Kommune kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der
i en periode har et særligt behov for målrettet udredning, rehabilitering, pleje og/eller aflastning, og som midlertidigt ikke kan
tilgodeses i borgers eget hjem.
Målet er, at der for borgeren skabes et målrettet og sammenhængende forløb mellem midlertidigt ophold og egen bolig.
Der arbejdes hen imod at borgeren igen kan opholde sig i egen
bolig. Borger kan derfor forvente at skulle varetage flest mulige
opgaver selv under opholdet.
Det kan forventes, at der vil være områder, som borger skal arbejde videre med efter hjemkomsten til egen bolig.
Det er Visitationen i Sundhed og Omsorg, som visiterer til et midlertidigt ophold.

Formålet med midlertidigt ophold
Rehabilitering
Borgere med komplekse og specielle problemstillinger af fysisk,
psykisk eller social karakter, hvor der er behov for tværfaglig udredning og indsats.
Borgere som aktivt kan deltage i et rehabiliterende forløb.
Aflastning af pårørende
Aflastning af ægtefælle eller samlever, der yder pleje og omsorg
for borger, som ikke kan være alene i eget hjem.
Rekreation
For borgere med akut eller midlertidig funktionsnedsættelse,
som vanskeligt kan tilgodeses i borgers eget hjem.
Pleje af døende
Når en borger og dennes familie ikke ønsker sygehusindlæggelse
i livets afslutningsfase, kan vi tilbyde ophold, aflastning og støtte
til såvel borger som de pårørende. Hjælpen erstatter ikke ophold
på hospice.

Praktiske oplysninger
Opholdets længde
Et midlertidigt ophold har som udgangspunkt en længde på 3
uger.
Det er ikke muligt at opholde sig på et midlertidigt ophold i ventetiden på en plejebolig.
Pris for opholdet
Du skal betale for forplejning og for leje og vask af sengelinned
og håndklæder.
Pr. 01.01.2016 er prisen /døgn 141 kr.
Prisen reguleres årligt.
Transport
Du skal selv afholde udgiften til transport til, under og fra opholdet for dig selv og dine relevante hjælpemidler.
Følgende ting skal medbringes
Tøj, gode sko, toiletartikler, al medicin, og doseringsæsker fra
hjemmet.
Relevante hjælpemidler.
Der er dyne, sengelinned og håndklæder på stuen.
Rygepolitik
Tobaksrygning er ikke tilladt indendøre.
Værdigenstande
Dine medbragte værdigenstande og penge er under eget ansvar.

Kontakt
Visitation Sundhed og Omsorg
Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
Telefon
For borgere der er indlagt på sygehuset: 8787 6160
For borgere der opholder sig i eget hjem: 8787 6100

