
Velkommen 
 til 

 korttidspladserne 

 

Kontakt os… 
 
Vi træffes bedst mellem kl. 11-13 i hverdage og weekender. 
 
 
 

Personale på korttidspladserne:    7974 1447 

Områdeleder og leder for korttidspladserne:  7974 1431  
 

 
Vores adresse er : 

 

 

Korttidspladserne 
Sneppevej 30 
8723 Løsning 

EMN 



Velkommen til Korttidspladserne. 
 
Med denne pjece vil vi gerne byde Jer velkommen på Korttids-
pladserne i Løsning. Korttidspladserne er for borgere, der i en perio-
de har et særligt behov for tæt observation, behandling og evt. træ-
ning. Pjecen vil indeholde nogle oplysninger, som kan være en hjælp 
til dig og dine pårørende. Men I er også altid velkommen til at hen-
vende jer til afdelings personale, hvis I har yderligere spørgsmål. 
 

Formålet med opholdet: 
 
Formålet med en midlertidig korttidsplads er, at du kan modtage in-
tensiv og målrettet pleje, genoptræning eller aflastning, så: 
 
 Du igen kan klare dig i egen bolig. 
 Du genvinder dine tidligere funktioner. 
 Du helt eller delvist kan varetage tidligere dagligdagsopgaver. 
 Du igen kan deltage i sociale aktiviteter. 
 Du ved akut sygdom undgår en evt. sygehusindlæggelse. 
 Du kan få afklaret dit fremtidige behov for hjælp og boform. 
 Du eller din ægtefælde kan blive aflastet i en kortere periode. 

Hvis det ikke er muligt at genvinde den tidligere funktionsevne, ret-
tes plejen og genoptræningsindsatsen mod at afprøve alternative 
strategier og løsninger for at opnå en tilfredsstillende hverdag. 

Tøjvask: 
 
Vi sørger kun for vask af senge linnede og håndklæder. Du skal selv 
sørge for at få vasket dit private tøj under opholdet. Vi håber du har 
familie eller pårørende som kan vaske tøjet. Vi kan kun under særli-
ge omstændigheder tilbyde at vaske tøjet, men det er på eget an-
svar. Tøjet vil blive vasket på 60-90 gradet og efterfølgende tørres i 
tørretumbler. 
 

Rygning: 
 
Det er IKKE tilladt at ryge på stuerne eller andre steder indendørs 
på Korttid. Alt rygning foregår udenfor. 
 
 

Gæster: 
 
Gæster og pårørende er meget velkommen. Der kan købes kaffe, 
men I er også velkommen til selv at tage det med. Hvis der er gæ-
ster som gerne vil spise med, skal dette meldes til personalet senest 
to hverdage før, af hensyn til køkkenet. Alternativt er I velkommen 
til at tage måltidet med hjemme fra. Du og dine pårørende er vel-
kommen til selv at hente kolde og varme drikke i køkkenet. Gæster 
og pårørende skal betale for drikkevarerne, pengekassen findes bag 
døren til køkkenet  

Betaling foregår direkte til køkkenet 

 

Ledsager til sygehuset og lignende under 
opholdet: 
 
Hvis du har behov for ledsagelse til sygehus eller lignende under 
opholdet på korttidspladserne, forventer vi, at dine pårørende eller 
andre fra dit netværk ledsager dig. Der er ikke mulighed for perso-
nalet at følge med. 



Plejen og træningen tilrettelægges så det passes dit behov og den 
evt. nye livssituation. Hvis det faglig skønnes nødvendigt, vil der 
kunne tilbydes et hjemmebesøg for at vurdere, hvad der er evt. 
skal iværksættes, for at du kan klare dig i egen bolig. 
 
Der er mulighed for at få et nødkald under opholdet, men det er 
ikke en selvfølgelighed. Det er noget som vil blive vurderet ved 
ankomsten, om der er behov for et kald. 

 

Varighed af et ophold: 
 
Opholdets varighed kan variere og kan individuel tilpasses. 
Inden for de 3 første hverdage af opholdet vil vi bestræbe os på at 
holde et ”Målmøde”. Vi vil sammen med dig og evt. dine pårøren-
de afklare hvad du forventer at få ud af opholdet og hvilke mål du 
har for opholdet. 
Sammen vurderer vi løbende din funktionsevne, hvordan det går 
og hvor lang er du nået i forhold til dine mål. 
Vi vil sammen med dig og evt. dine pårørende afslutte opholdet 
med et ”Fremtidsmøde”. Her vil udskrivelsen og fremtiden blive 
talt igennem, og om du kunne have gavn af at evt. modtage andre 
tilbud fra kommunen. 
 

Hvad koster det? 
 
Selve opholdet og træningen er gratis, men du skal selv betale for: 
 
 Kost – fast pris pr. døgn inkl. drikkevarer. 
 Transporten til og fra opholdet af dig og dine hjælpemidler 

som er i hjemmet. 
 Transport i forbindelse med et evt. besøg i dit hjem. 

Vi vil gerne være behjælpelige med at bestille transporten. 

Generel information: 
 
Korttidspladserne er beliggende i Løsning på Løsning Plejecenter. 
Afdelingen består at 19 stuer som er fordelt på Rosen og Syren  
gangen. Hver stue består af et kombineret opholds og senge stue. 
På stuen findes et stort tv, hvilestol med skammel, et lille bord, et 
senge bord og plejeseng. Toilet med bad og et lille the køkken med 
garderobe plads. Der er fra stuen udgang til en lille terrasse. 
Der er fælles spise køkken og opholdsstue hvor måltiderne indtages. 
Der serveres som udgangspunkt kun alkohol om søndagen og ved 
højtider. 
Afdelingen råder over en stor træningssal, hvor de fornødne træ-
nings faciliteter findes. 
 
Du er altid velkommen til at medbringe lidt personlige ting til din 
stue. Og har du mulighed for at tage din computer med, har vi tråd-
løst netværk til fri afbenyttelse. 

Elektronisk opslagstavle: 

Endvidere er der på udvalgte steder blevet opsat fladskærme hvor 
man ved finger-touch berøring kan søge information om aktiviteter 
og nyheder på afdelingen. Det kan f.eks være oplysning om hvad 
man kan deltage i, månedens menuplaner, administrative oplysnin-
ger osv.  Det er for både dig der pt er her og for gæster og        
pårørende. 

Spørg gerne personalet om hjælp   



 
Personalegruppen: 
 
Indsatsen på afdelingen varetages af flere faglige personalegrup-
per, bestående af: 
 
Sygeplejersker 
 
Sosu-personale 
 
Ergo- og fysioterapeut 
 
Du ville også kunne komme til at møde elever og studerende. 
Derudover arbejder vi tæt sammen med egen praktiserende læge, 
kommunens diætist og evt. aktuel sygehusafdeling. 
Personalegruppen arbejder helheds orienteret og arbejder efter 
kliniske retningslinjer. Uanset hvilken faggruppe du møder, vil for-
målet med opholdet være målrettet dit behov. Vi forventer, at du 
aktivt deltager i plejen og genoptræningen og følger de anvisnin-
ger, du får. 
 

Hverdagen på korttidspladserne: 
 
Du vil opleve at der indgår genoptræning i alle hverdagsaktiviteter 
på afdelingen. Dette for at opnå bl.a. 
 
 færdigheder i personlig hygiejne; bad, påklædning, toilet- 
 besøg m.v. 
 færdigheder i daglig og praktisk opgaver og aktiviteter som  
 f.eks. oprydning og rengøring på stuen, indkøb, madlavning. 
 Fysiske færdigheder; mobilisering, forflytninger, balance, 
 styrke og kondition. 
 Kognitive færdigheder, hukommelse, struktur, overblik og 
 planlægning. 

 

Under opholdet vil du få behov for følgende ejendele som du selv 
skal medbringe: 
 
 

 Toiletartikler 
 Tandbørste og tandpasta 
 Hårbørste, barbergrej skraber eller maskine, 
 Hår shampoo, Body shampoo, håndsæbe,  
 Intimsæbe med lav PH. 
 Bleer, disse kan købes på apoteket indtil der foreligger en ble 

bevilling fra kommunen, hvis det er et vedvarende behov. 
 Hvis der mangler noget af ovenstående så som sæbe, bleer 

m.v, - vil personalet bestille det det på apoteket eller ved 
nærmeste håndkøb. Regningen betaler i selv. 

 Medicin og medicin æsker. Æskerne kan købes på apoteket. 
 Samarbejdsmappen fra hjemmet 
 Tøj, så der er rigeligt at skifte med.  
 Hjemme sko. 
 Hjælpemidlerne som er i hjemmet. 
 Det er på eget ansvar at have penge eller værdigenstande 

med under opholdet. Vi kan ikke tage ansvaret for det, da vi 
ikke har mulighed for at låse dette inde. 

 Vi opfordrer alle til at tage en mobiltelefon med eller anskaf-
fe sig en, da vi ikke har en patient telefon på stedet. 

 Du skal IKKE medbringe sengelinned, håndklæder eller  
 vaskeklude. 
 
Medicin bestiller vi hos egen læge og får det sendt til Hedensted 
apotek, som så leverer det til Korttid. Med mindre andet er aftalt 
med personalet. 
Regningen sender apoteket som udgangspunkt til hjem adressen 
eller til din stue her på korttid. Det er vigtigt at regningen betales 
rettidig, da apoteket ellers stopper leveringen af medicinen. 


