Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter
Lovgrundlag
Lov om social service § 84
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til nære pårørende, der passer
en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et
særligt behov for omsorg og pleje.

Hvordan kan borgere komme på midlertidigt ophold
Ved behov for akutstuer er det hjemmesygeplejerskerne, der skal kontaktes.
Øvrige ophold er via Myndighedsafdelingen, som vurderer, hvem der har mest behov for
tildeling af pladsen.

Typer af midlertidige ophold
Akutstuer:
- Borgere der midlertidigt har behov for lægeordineret behandling og hyppige
observationer, og hvor alternativet vil være indlæggelse. Lægelig vurdering er
nødvendig.
Aflastning:
- Pårørende med behov for aflastning i forhold til ansvaret for pleje af en borger.
Træning:
- Borgere, der er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan og som har
behov for intensiv genoptræningsindsats. Borgere der pludselig eller gennem en
periode har oplevet at deres funktionsniveau er dalet og har behov for en intensiv
genoptræningsindsats og/eller udredning med hensyn til fremtidig pleje og praktisk
bistand.
Stillestuer:
- Borgere, der har behov for en betydelig indsats i forbindelse med palliativ
behandling og pleje.

Varighed af midlertidigt ophold på plejecenter
- Akutstuer: Max. 72 timer
- Aflastning: Op til 2 uger
- Træning: Op til 8 uger
Efter ca. 14 dage afholdes et vurderingsmøde på plejecentret med borger og evt.
pårørende, samt evt. deltagelse af kontaktperson på plejecentret.
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Myndighedsafdelingen er ansvarlig for at indkalde til dette. Bliver konklusionen på mødet
at borger har behov for en plejebolig, udfyldes ansøgningsskema sammen med borger.
Stillestuer: Vurderes minimum 1 gang om ugen.

Hvor kan der tilbydes midlertidigt ophold
Pandrup Plejecenter (12 pladser – plus 2 akut stuer)
Solbakken, Brovst (12 pladser)
Solgården, Fjerritslev (1 demensplads)
Kaas Plejecenter (1 demensplads)
Solbakken, Brovst (1 demensplads)
Aabybro Plejecenter (1 demensplads)

Pris for midlertidigt ophold på plejecenter
Borgeren betaler for kost og vask af sit tøj, medicin inkl. IV-væsker.
Beløbet opkræves via Udbetaling Danmark. Borgeren skal selv betale for transport til og
fra det midlertidige ophold.
Ved udskrivelse fra sygehuset afholder Region Nord udgifter til transport.

Hvad skal der medbringes
Hjælpemidler, Digitaltermometer, Tøj, fodtøj og toiletartikler, Medicin, bleer, kateterposer,
m.v.

Klage
Afgørelsen kan påklages, Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra
modtagelse af afgørelsen.
Klagen skal sendes til: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro
Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes,
videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen.

Kontakt til visitator
Myndighedsafdelingen, Stationsvej 20, 9460 Brovst,
7257 7590, e-mail: visitator@jammerbugt.dk

Telefontider
Mandag – fredag 08.00 - 12.00
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Postadresse
Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro
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