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Velkommen til periodevis aflastningsophold i
Brønderslev Kommune
FORMÅLET MED ET AFLASTNINGSOPHOLD ER:
• at give dig fast støtte, vejledning og guidning, således din raske
ægtefælle aflastes.
• at du bevarer den hjælp og støtte, du har brug for i dagligdagen, for
at du fortsat er i stand til at bevare din kunnen.
• at medvirke til, at du forbliver længst muligt i dit eget hjem.
Du tilbydes 1 uges aflastning hver 6. uge, som varer fra mandag middag
til søndag eftermiddag.
Prisen for opholdet er 144 kr. pr. dag. Beløbet dækker udgifter til
forplejning, linned og håndklæder, rengøring og tøjvask.

OPHOLDET VIL FINDE STED PÅ:
•
•

Plejecenter Margrethelund i Dronninglund eller
Plejecentret Valdemarsgade i Brønderslev

HVERDAGEN PÅ ET AFLASTNINGSOPHOLD
Under opholdet bor du i egen bolig med badeværelse. Boligen er
møbleret, og der er TV. Der er endvidere trådløst netværk, som du har
adgang til. Du er velkommen til at tage nogle personlige ting med som
f.eks. fotografier, bøger, nipsting etc. Under opholdet har du en
kontaktperson.
Efter behov vil du kunne møde bl.a. social- og sundhedsassistenter, socialog sundhedshjælpere og sygeplejersker. Personalet vil gøre meget ud af,
at du er med i hverdagslivets aktiviteter. Det kan være selv små ting, som
at hjælpe med at dække og rydde af bordet, gå en lille tur eller lignende.
Sådanne helt almindelige aktiviteter er vigtige for, at du kan bevare dine
funktioner.

DU SKAL SELV MEDBRINGE:
• Medicinskema fra egen læge/hjemmesygeplejerske.
• Al medicin til hele ugen inkl. doseringsæsker og de originale
medicinglas/pakker med labels. Al medicin skal dermed medbringes
til opholdet. Vi må kun give dig din doserede medicin, hvis det er
doseret af en kommunal fagperson.
• Sygesikringsbevis.
• Artikler til personlig hygiejne (shampoo, toiletsager, creme,
barberingsgrej osv.)
• Termometer til måling af kropstemperatur.
• Tøj og sko til både indendørs og udendørs brug.
• Personlige hjælpemidler, f.eks. rollator, stok og læsebriller
• Evt. personlige ting til boligen.
• Evt. en mindre beskrivelse af din livshistorie.

Praktiske oplysninger
AKTIVITETER
På centret er der forskellige aktiviteter, som du er meget velkommen til at
deltage i. Du kan få flere oplysninger på stedet.
ALKOHOL
Du må nyde alkohol i et meget lille omfang i boligen.
MAD
I Brønderslev Kommune leveres maden af Nordjysk Mad I/S. Vi sikrer os,
at maden er varieret, nærende og veltillavet. Har du særlige behov, aftales
dette ved opstartssamtale inden dit første ophold.
LEDSAGELSE TIL SYGEHUS OG LIGNENDE UNDER OPHOLDET
Har du behov for ledsagelse til sygehus eller lignende, opfordrer vi til, at
dine pårørende tager med dig. Vi har ikke mulighed for at lade personale
ledsage dig.
PÅRØRENDE OG GÆSTER
Centeret er åbent døgnet rundt, dog skal man ringe på, hvis man kommer
sidst på aftenen og om natten. Vi beder dine besøgende om at tage
hensyn til dagens gang på centeret.
TRANSPORT
Du skal selv sørge for transport til og fra stedet.
TØJVASK
Tøjvask er en del af tilbuddet.
RYGNING
Rygning er ikke tilladt indendørs.
VÆRDIGENSTANDE
Vi anbefaler, at der ikke opbevares større pengebeløb eller
værdigenstande i boligen, da personalet ikke kan tage ansvar for disse.

ROS OG RIS
Vi vil meget gerne høre, hvad du og dine pårørende synes om dit ophold.
Vi vil gerne både høre ris og ros, så vi hele tiden kan udvikle os. I er
velkomne til at kontakte os personligt eller skrive et brev til os.

DEN PERIODEVIS AFLASTNING
VIL FOREGÅ PÅ:
[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug
denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette
tekstfelt til andre steder på siden.]
Plejecentret Valdemarsgade
Valdemarsgade 25-27
9700 Brønderslev
Telefon: 9945 5534

ELLER
[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug
denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette
tekstfelt til andre steder på siden.]
Plejecenter Margrethelund
Margrethelund 6
9330 Dronninglund
Telefon: 9945 5310

Brønderslev Kommune

