Midlertidigt døgnophold på

Trænings- og
Rehabiliteringscentret

Velkommen til Trænings- og
Rehabiliteringscentret
Denne pjece fortæller lidt om, hvad du kan forvente under et ophold.
Desuden er der nogle praktiske oplysninger.

Formål med dit døgnophold
Målet er, at du efter opholdet igen bliver i stand til at klare dig i eget
hjem evt. med forskellige hjælpeforanstaltninger. Opholdet tager
udgangspunkt i din egen indsats med støtte fra os.
Forløbene tager afsæt i den rehabiliterende tilgang, og vi har i Træningsog rehabiliteringscentret beskrevet vores kernopgave som:
I Trænings- og rehabiliteringscentret lykkes vi, når borgere med et
rehabiliterende behov oplever, at de gennem meningsfulde aktivitet
og deltagelse opnår at mestre eget liv bedst muligt.
Der er nogle få pladser målrettet borgere, som har brug for døgnpleje i
den sidste tid.

Forløb
Du modtager et afgørelsesbrev i din E-boks forud for dit ophold på en
midlertidig døgnplads (§84). Du visiteres til døgnopholdet af de
koordinerende sygeplejersker efter henvendelse fra hospitalet eller fra
andre.
Under opholdet er du tilknyttet et tværfagligt team bestående af socialog sundhedsassistenter, sygeplejersker og fysio- og ergoterapeuter. Du
har en kontaktperson, som er ansvarlig for at koordinere dit forløb på
Trænings- og rehabiliteringscentret. Opholdets længde baseres på en
løbende tværfaglig vurdering af dit funktionsniveau og parathed ift
udskrivelse og evt. overgang til opfølgende træning i hjemmet.
Der er logopæd og neuropsykolog tilknyttet de neurologiske døgnpladser.

Læge
Det er din egen læge, der er behandlingsansvarlig under opholdet.
Personalet kan ved behov og efter aftale med dig, kontakte din
praktiserede læge med henblik på fx ny medicin eller hvis din tilstand
forværres/ændres. Dette så der kan blive lagt en behandlingsplan eller
planlægges et eventuelt lægebesøg.

Medicin
Du betaler selv for din medicin under opholdet. Du bedes medbringe al
din medicin hjemmefra. Dine pårørende kan evt. være behjælpelige
hermed. Du betaler selv de doseringsæsker, som anvendes under dit
ophold. Vi rekvirerer yderligere medicin fra Rådhusapoteket eller Svaneapoteket, og du får efterfølgende tilsendt regning.

Forventningssamtale
For at kunne planlægge dit forløb, afholder vi indenfor tre hverdage
efter ankomst en forventningssamtale. I samtalen deltager du, din
kontaktperson og evt. fysioterapeut og/eller ergoterapeut. Vi opfordrer
end videre til at din pårørende deltager i forventnings-samtalen, da de
udgør en vigtig del af dit netværk, men de inviteres kun, såfremt du
ønsker det.

Aktiviteter og træning
Alt, hvad du foretager dig under dit ophold, er genopbyggende for dit
funktionsniveau. De færdigheder, du udfører, som hidtil har været
rutine, betragtes også som træning. Det kan f.eks. være at rejse sig fra
en stol, klare påklædning, sengeredning, hjælpe til med at dække bord
og gå til og fra spisestuen.
Vi tilbyder dagligt ergo- og/eller fysioterapi efter behov. Det kan være
individuel– eller holdtræning, og du kan blive instrueret i at træne selv
evt. understøttet af plejepersonale. Pårørende er velkomne til at deltage
ved træningen efter nærmere aftale.

Inden du afslutter dit rehabiliteringsophold, kan vi arrangere et besøg i
dit hjem. Her vil ergoterapeuten sammen med dig vurdere behovet for
boligændringer og hjælpemidler til lettelse af din hverdag.
Hvis du får brug for hjælp fra hjemmeplejen, vil vi sammen med dig og
evt. dine pårørende afholde en samtale med en visitator og andre
relevante samarbejdspartnere, hvor vi aftaler, hvilken hjælp, du har
brug for.

Besøgstid
Der er fri besøgstid. Måltiderne er en vigtig del af træningen, derfor
henstiller vi til, at der er ro omkring disse. Dine pårørende kan efter
aftale spise med - frokost kan købes i vores café, mens aftensmad skal
bestilles i administrationen. Pårørende kan købe kaffe/te til gældende
priser, spørg venligst i afdelingen. Betalingen lægges til din regning.

Tøj og toiletsager
Trænings- og rehabiliteringscentret stiller linned og håndklæder til
rådighed og undertøj om nødvendigt.
Personligt tøj og personlige toiletsager skal du selv medbringe, herunder
hårshampoo, diverse cremer, sæbe og bleer.
Sørg for at have noget behageligt tøj med, som du kan bevæge dig i til
mindst en uge, samt noget fodtøj der sidder godt fast på foden.
Trænings- og rehabiliteringscentret kan ikke tage ansvar for korrekt vask
af uld eller andet vasketøj med behov for særvask.

Værdigenstande
Trænings- og rehabiliteringscentret påtager sig intet ansvar for penge og
andre værdigenstande. Vi anbefaler, at du medbringer maximalt 100
kroner i kontanter. Vi kan tilbyde at lægge evt. værdigenstande i en
sikker boks under dit ophold.

Fodpleje og frisør
Hvis du får brug for en fodterapeut eller frisør, kan vi være behjælpelig
med at bestille tid hos mobil fodterapeut / frisør. Der kræves kontant
betaling, evt. kan du aftales anden betalingsform, når tid aftales.

Rygning og alkohol
Det er ikke tilladt at ryge inden døre på Trænings- og
rehabiliteringscentret. Rygning skal foregå udendørs i det afmærkede
område. Du kan ikke forvente, at personalet følger dig udendørs for at
ryge.
Da genoptræning og rehabilitering er ikke forenelig med indtagelse af
alkohol, henstilles der til, at der ikke nydes alkohol under et midlertidigt
ophold i Trænings- og rehabiliteringscentret.

Kørsel
Du skal selv betale - samt sørge for - transport til og fra Trænings- og
rehabiliteringscentret.

Betaling
Det koster 157 kr. pr. døgn som dækker hovedmåltiderne, som består af
hovedmåltider incl. biret og 3 mellemmåltider.
Da ankomst og fraflytning fra Trænings- og rehabiliteringscentret
foregår på meget forskellige tidspunkter, skal du kun betale for
indskrivningsdagen, og altså ikke for den dag, du tager hjem.
I tilfælde af, at du indlægges på hospital under dit ophold, vil vi i løbet af
tre dage vurdere, om din plads på Trænings- og rehabiliteringscentret
skal bibeholdes. Hvis den opretholdes, skal du betale for pladsen de
dage, du er indlagt på hospitalet.
Du skal selv betale for evt. specielle kosttilskud, men vi kan hjælpe med
at rekvirere dem. Girokort sendes til din E-boks eller hjemadresse, hvis
du ikke har E-boks.

OM REHABILITERING:
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem
borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgere, som har eller er i risiko
for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale
funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering
baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en
koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”.
Kilde: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet – Rehabilitering i Danmark (2004)

Telefonnumre
Administration: 45 28 47 00, mandag-fredag kl. 8-14
6. sal: 45 28 47 06; Sygeplejersken: 45 28 46 76
5. sal: 45 28 46 90; Sygeplejersken: 45 28 46 75
4. sal: 45 28 47 55; Sygeplejersken: 45 28 46 74
3. sal: 45 28 47 50; Sygeplejersken: 45 28 46 73
2. sal: 45 28 47 45; Sygeplejersken: 45 28 46 72
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