Yderligere informationer vedrørende korttidsophold kan fås
ved henvendelse til:
Odder Kommunes Korttidsafsnit
Ålykkecentret 5
8300 Odder
Tlf.: 87 80 32 77
Leder af Odder Kommunes Korttidsafsnit: Birthe Midtgaard.

Placering på kort
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Velkommen til
Odder Kommunes Korttidsafsnit

MEDBRING SELV:
 Sygesikringsbevis
 Medicin, doseringsæsker, medicinkort, recepter

FORMÅL MED OPHOLDET
 At medvirke til, at du kan blive i eget hjem.
 At aflaste dine pårørende for daglig pleje og

omsorgsopgaver.

 At undgå en unødig hospitalsindlæggelse /genindlæggelse.

 Termometer
 Tøj – overtøj
 Fodtøj – hjemmesko
 Undertøj

MÅLGRUPPE

 Nattøj – morgenkåbe

Borgere, som af fysisk, psykisk eller social årsag har behov for
midlertidigt ophold på grund af:

 Toiletsager: shampoo, håndsæbe, tandpasta, tandbørste,

 Sygdom / svækkelse, som kræver sundhedspersonale

tilstede hele døgnet.

 Behov for rehabilitering efter hospitalsophold.

MÅL FOR ET KORTTIDSOPHOLD
I et samarbejde med dig at...
 Vurdere og iværksætte dit behov for pleje og

rehabilitering / træning.

 Medvirke til, at du kommer til at mestre din hverdag.

hudlotion, deodorant, engangsvaskeklude, vådservietter,
neglesaks, neglerenser og evt. barbergrej

 Bøger, blade, evt. håndarbejde
 Bleer og bestillingsseddel
 Hjælpemidler:

Inden opholdet aftales hvilke hjælpemidler, du skal medbringe. Det kan være rollator, badebænk, kørestol, stokke,
bleer, støttestrømpe påtager, sejl m.m..
Samtlige hjælpemidler, undtagen engangshjælpemidler,
skal være mærket med dit navn.

 Vejlede og støtte dine pårørende og samarbejdspartnere.

Udover dette kan du medbringe radio, billeder, blomster eller
andre ting, som du kan lide at have omkring dig.

 Vurdere dit behov for fremtidig boligform.

Vi sørger for sengelinned og håndklæder.

 Medvirke til, at du genvinder / vedligeholder din livskvalitet.
 Varetage pleje og omsorg af døende.
 Varighed: Få dage - 3 uger.

Vi planlægger din dagligdag på korttidsafsnittet i samarbejde
med dig, så den passer til dine ønsker og behov.
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AKUTFUNKTION PÅ KORTTID
En borger kan komme på Korttid i en akut situation dvs. at opholdet
ikke er planlagt og at opholdet på akutstuen kan forebygge eller
forhindre indlæggelse på sygehus.
Opholdet vil typisk vare fra 1 til max. 3 døgn.
Det akutte ophold er ikke rehabilitering, palliation eller aflastning.
Opholdet vil typisk skyldes en urinvejsinfektion eller anden
infektion, dehydrering eller lignende, der kræver hurtig behandling
og pleje udover det sædvanlige.
Om opholdet er akut defineres af borgerforløb (din visitator) og
den daglige leder eller planlægges på Korttid.
Et akut ophold er gratis, men hvis dit ophold fortsætter i et andet
forløb, såsom rehabilitering, koster det den sædvanlige døgnpris
på 173 kr. (2022-pris)

GÆSTER er velkomne på korttidsafsnittet. Vi vil gerne, at
besøg på Korttid er til glæde for både de besøgende og borgerne
på Korttid.
Derfor er besøgstiderne som hovedregel: opdateret
Formiddagsbesøg
10:30 - 12:00
Eftermiddagsbesøg 14:30 - 17:00
Aftenbesøg
18:30 - 21:00
Besøg skal helst foregå på borgerens egen stue eller i gårdhaven.
Vi har mange sårbare borgere, der bliver påvirkede af for mange
mennesker.
Gæster er også velkomne til at medbringe mad, kaffe, kage m.v.
LÆGE m.v.: Du fastholder egen praktiserende læge under
opholdet. Ved læge-, sygehus-, tandlægebesøg og lignende, hvor
du ikke er i stand til at tage alene af sted, bedes pårørende være
behjælpelig hermed.

Vi anbefaler, at du medbringer så få værdigenstande som muligt.
Du opbevarer dem på eget ansvar.

Målene for dit ophold når vi alle bedst i et tæt og frugtbart
samarbejde mellem dig, dine pårørende, afdelingens
kontaktpersoner og de forskellige samarbejdspartnere (eks.
hjemmeplejen, egen læge, visitationsteam, sygehus o.l.).

OPHOLDETS FORLØB

Med dialog og individuelle hensyn vil vi gøre vort bedste for
at give dig et godt og udbytterigt ophold på korttidsafsnittet.

VÆRDIGENSTANDE

Under opholdet lægger vi gennem hele døgnet vægt på, at du
træner dine dagligdagsfunktioner.
Du får tildelt kontaktpersoner.
SAMTALER UNDER OPHOLDET
Vi afholder flere samtaler med dig og dine eventuelle pårørende
under opholdet.
Fra personalegruppen deltager en visitator, dine kontaktpersoner
fra plejen samt evt. ergoterapeut/fysioterapeut. Ved den første
samtale vil der blive opstillet mål for dit ophold.

FYSISKE RAMMER
Odder Kommunes Korttidsafsnit har til huse på
Ålykkecentret 5, 8300 Odder.
Afdelingen har 15 pladser på enestuer.
Stuerne er møbleret med seng, sengebord, lænestol, tv,
standerlampe og et bord. Der er et lille tekøkken, badeværelse
og toilet tilknyttet hver stue.
Du kan frit benytte dig af fælles faciliteter, såsom TV-stue,
dagligstue, bibliotek og have.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Forsikring Din egen indbo- / familie-forsikring dækker, hvis der
sker skade, bortkomst eller lign. på medbragt løsøre
(briller, smykker, tandprotese m.v.).
Post

Post og aviser/ugeblade kan midlertidigt
omadresseres til:
”Navn” HUSK tydeligt navn på
Odder Kommunes Korttidsafsnit
Ålykkecentret 5
8300 Odder
- Husk at få det rettet tilbage efter ophold

KORTTIDSAFSNITTETS DØGNRYTME
kl. 07:30 - 10:00

Personlig hygiejne og morgenmad

kl. 09:00 - 11:30

Træning og aktiviteter efter individuelle
behov

kl. 12:00 - 13:00

Frokost

kl. 13:00 - 14:30

Middagshvil

kl. 15:00 - 16:00

Eftermiddagskaffe

kl. 17:30 - 18:30

Aftensmad

kl. 18:30 - 19:30 (ca.) Aftenkaffe m.v.
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TV

Vi har stort TV, video og DVD i dagligstuen.
Der er tv på stuerne.

Internet

Der er trådløst WIFI. Koden fås af personalet.

Telefon

Mobiltelefon må gerne medbringes.

Vask

Vi vasker dit private tøj. Vi anbefaler dog, at du ikke
medbringer uldtøj, eller at dine pårørende selv vasker
uldtøj, en sart skjortebluse eller lignende, for at undgå
at det bliver ødelagt i vores vaskemaskine.

Rengøring

Stuen vil blive gjort ren af rengøringspersonalet. Du er
meget velkommen til selv at hjælpe med at rede seng,
støve af og vande blomster i det omfang, du kan.

Nødkald

På alle stuer er det muligt at etablere et kald. Det er
noget, vi aftaler i det enkelte tilfælde.

Kørsel

Du arrangerer og betaler selv transport til og fra
Korttidsafsnittet.

Pris

Betaling af ophold efter gældende regler for Odder
Kommune. Sundhed og omsorg sender opkrævning.
I 2022 koster det 151 kroner pr. døgn.
Døgnpris uden kost er 22 kr.
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