Gæstepladser på plejecentrene Danahus og Lindelse
Sundhedsudvalget har på sit møde i februar 2014, besluttet at alle boliger af midlertidig art
på de ovennævnte centre skal benævnes gæstepladser.
Lindelse Plejecenter har fremover 6 rehabiliterings pladser/midlertidige pladser og 2
aflastningspladser
Danahus har 13 rehabiliteringspladser/midlertidige
Det vil sige at sammenlagt råder over 19 rehabiliteringspladser/midlertidige pladser og 2
aflastningspladser.
Nedenfor defineres forskel og indhold på de enkelte pladser:
Rehabilitering pladser*
Som udgangspunkt er alle boliger (undtagen 2 aflastnings) fremover rehabiliteringspladser.
Dette ses i sammenhæng af ny lovgivning for hjemmehjælp samt de allerede opnåede
resultater ved brug af disse pladser.
Voksne borgere kan tilbydes en rehabiliteringsplads, når de har et genoptræningspotentiale
og er motiveret for et rehabiliteringsforløb. Målgruppen er borgere med betydelige
begrænsninger i sin fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne og som kan have gavn af
en målrettet og tidsbegrænset rehabilitering med det mål, at opnå et selvstændigt og
meningsfuldt liv.
Rehabiliteringen tager udgangspunkt i hele borgerens livssituation og kan bestå af en
sammenhængende indsats på ca. 2- 6 uger.
Når borgerens rehabiliterings potentiale er udtømt, sendes borgeren hjem, evt. med
rehabiliterende hjemmehjælp.

Midlertidige pladser *
Når borgerens rehabiliterings potentiale er udtømt kan der opstå en situation der gør at man
ikke kan sende borgeren hjem. Dette kan være pga. megen svækkelse, alvorlig sygdom og
andet.
Det kan derfor besluttes at borgerens ophold på rehabiliteringspladsen nu ændrer status til
en midlertidig plads, hvor borgeren er indtil, borgeren igen kan være i hjemmet eller evt på
plejehjem.
Nogle borgere er så svækkede af sygdom at de ikke vil kunne profitere af en
rehabiliteringsplads. For disse borgere er der mulighed for et ophold på en midlertidig plads.
Aflastning**
Aflastningspladserne er lovbestemt og bruges til at aflaste pårørende til f.eks svært demente
i en afgrænset aftalt periode.
*Sygeplejen visiterer til disse pladser i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere
**Visitatorerne visiterer til disse pladser i samarbejde med demenskoordinator
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