Korttidspladser efter servicelovens § 84
Når du har brug for et midlertidigt ophold
Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard for korttidspladser
i Sønderborg Kommune
Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for
Sønderborg Kommunes tilbud om korttidspladser
efter Servicelovens § 84.
Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det ser
viceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune.

Hvem kan få bevilget
en korttidsplads?
Tilbuddet gælder for alle voksne borgere i
Sønderborg Kommune.
Når du/din pårørende bevilges en korttids
plads, er der fem forskellige forløb du/din
pårørende kan få bevilget, hvis det skønnes,
at du/din pårørende er berettiget.
Akutforløb:
Du kan få bevilget et akutforløb, hvis
• der er opstået en konkret og akut problem
stilling af helbredsmæssig eller social art, som
ikke kan imødekommes i dit eget hjem og
• et akutforløb skønnes at kunne forebygge
indlæggelse/genindlæggelse.

Døgnrehabiliteringsforløb:
Du kan få bevilget et døgnrehabiliteringsforløb,
hvis
• dit behov for rehabilitering ikke kan imøde
kommes i dit eget hjem eller via andre
træningstilbud og
• du har et rehabiliteringspotentiale og det
skønnes, at du kan profitere af et døgndækket,
tværfagligt og tidsbegrænset rehabiliterings
forløb, og du ønsker og er i stand til at indgå i
et aktivt samarbejde målrettet din rehabilitering.
Palliativt forløb:
Du kan få bevilget et palliativt 1 forløb, hvis du er
tilmeldt den terminale ordning, og/eller du sam
tidig opfylder en eller flere af nedenstående betin
gelser
• du har behov for en tværfaglig og/eller
tværsektoriel indsats eller
• du har behov for omsorg, pleje, hjælp, støtte
og tryghed i et omfang, som ikke kan imøde
kommes i din nuværende bolig.

1	WHO’s definition på palliativ indsats:
Palliativ indsats har til formål at fremme livskvaliteten og
retter sig mod at lindre de fysiske, psykiske, sociale og
åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste
kan være forbundet med livstruende sygdom og død.
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Vurderingsforløb:
Du kan få bevilget et vurderingsforløb, hvis
• der er behov for en vurdering af din situation og
de fremtidige indsatser/tilbud efter indlæggelse
eller ophold på et akutforløb og
• vurderingen ikke kan foretages, mens du
opholder dig i dit eget hjem.
Aflastningsforløb:
En pårørende kan få bevilget et aflastningsforløb
målrettet ægtefællen/samleveren, hvis
• den pårørende har behov for at blive afla
stet som følge af, at vedkommende passer en
ægtefælle/samlever med nedsat fysisk, psykisk
eller hukommelses-/erkendelsesmæssig funk
tionsevne.

Hvordan får du en korttidsplads?
Du kan søge om en korttidsplads ved at kontakte
Job og Velfærds visitationsafdeling. Det er visitati
onsafdelingen, der træffer afgørelse om korttids
plads.
Afgørelsen træffes på baggrund af lovgivningen,
funktionsvurderingen, øvrige oplysninger til sagen
samt kommunens kriterier for tildeling af korttids
plads.

Hvad er en korttidsplads?
En korttidsplads er et midlertidigt ophold.
I det følgende kan du læse mere om
indholdet i de forskellige forløbstyper.
Akutforløb
• målrettet en akut opstået og konkret problem
stilling
• sygepleje, behandling og rehabilitering målrettet
den akutte situation.

Døgnrehabiliteringsforløb
• rehabiliteringstilbud ud fra din aktuelle situation
og dine fysiske, psykiske og sociale behov
• afprøvning af hjælpemidler
• observation, vurdering og træning
• sundhedsfremmende og forebyggende indsats
• tværfaglig og/eller tværsektoriel indsats
• kost- og ernæringsmæssig indsats
• koordinering af fremtidige tilbud og indsatser
efter afsluttet forløb.
Som hovedregel kan et døgnrehabiliteringsforløb
vare op til otte uger. Der vil løbende blive foretaget
en konkret og individuel vurdering af dit rehabilite
ringsforløb.
Palliativt forløb
• lindrende pleje og omsorg til alvorligt syge og
døende borgere
• en specialiseret sygeplejefaglig indsats.
Den palliative indsats vil i videst muligt omfang
blive imødekommet i din egen bolig, hvis du bor
i en plejebolig eller i en bolig tilknyttet en instituti
on målrettet handicappede borgere eller borgere
med psykiatriske behov (jf. servicelovens §§ 107
og 108).
Vurderingsforløb
• afklare eventuelle fremtidige behov for fx reha
bilitering, pleje og omsorg, bolig, hjælpemidler
m.m.
• yde pleje og omsorg i forhold til dine behov og
dit funktionsniveau.
I løbet af de første fem dage vil der blive foretaget
en vurdering og afklaring af den videre plan for
opholdet.
Et vurderingsforløb kan som hovedregel vare op til
tre uger.
Der vil løbende blive foretaget en konkret og indi
viduel vurdering af dit forløb.

Som hovedregel kan et akutforløb vare op til 48
timer. Der vil blive foretaget en konkret og indivi
duel vurdering af forløbet med henblik på at af
klare, om der er behov for yderligere indsats.
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Aflastningsforløb
• aflastning af dig som pårørende
• yde pleje og omsorg i forhold til den plejekræ
vende ægtefælles behov og funktionsniveau
• skabe struktur og sammenhæng i din ægtefæl
les hverdag.
Som hovedregel kan et aflastningsforløb bevilges
sammenlagt seks uger årligt og med en varighed
af op til tre uger. Et aflastningsforløb kan tidligst
reserveres et halvt år før.

Hvis du bliver indlagt
under et korttidsophold
Dit behov for et korttidsophold vil blive genvurde
ret i forbindelse med en indlæggelse.
Dog gælder det for ophold på en aflastningsplads,
at den indgåede aftale om start- og sluttidspunkt
fastholdes, også selvom indsatserne i tilbuddet
måtte have ændret sig i forhold til det, der oprin
deligt er blevet aftalt.

Hvad koster en korttidsplads?
Du betaler en fast pris pr. døgn for ophold på en
korttidsplads, jf. kommunens takstblad (126 kro
ner i 2018).
Prisen dækker mad og drikkevarer, vask af privat
tøj samt leje og vask af håndklæder og sengelin
ned.
Du er ansvarlig for transport til/fra korttids
plads inkl. transport af hjælpemidler, fx køre
stol, rollator osv.

Hvor ligger korttidspladserne?
Sønderborg Kommune har korttidspladser på
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Nordborg,
på Center for Korttidspladser i Sønderborg og
på Kompetencecenter for Demens i Guderup.
I det følgende kan du se, hvilke forløb der tilbydes
hvor.
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter:
• aflastningsforløb
• døgnrehabiliteringsforløb
• vurderingsforløb
Center for Korttidspladser:
• aflastningsforløb
• akutforløb
• døgnrehabiliteringsforløb
• palliativt forløb
• vurderingsforløb
Kompetencecenter for Demens
v/Guderup Plejecenter
• aflastningsforløb
• vurderingsforløb.
Svært demente borgere tilbydes som udgangs
punkt korttidsplads på Guderup Plejecenter. Øv
rige borgere får tilbudt korttidsplads ved Tangsha
ve Bo- og Aktivitetscenter og Center for Korttids
pladser.

Tavshedspligt
Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang
Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om kort
tidsplads.
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Lovgrundlag

Information

Ydelsens lovgrundlag er servicelovens

Denne kvalitetsstandard og Sønderborg Kommu
nes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kom
munens hjemmeside
www.sonderborgkommune.dk

Akutforløb: § 84.2
Døgnrehabiliteringsforløb: § 84.2
Palliativt forløb: § 84.2
Vurderingsforløb: § 84.2
Aflastningsforløb: § 84.1

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få
mere at vide om dine muligheder for at få hjælp
og støtte ved at kontakte:
Job og Velfærd
Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 45 23
velfaerd@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Godkendelse
Kvalitetsstandarden er godkendt i Social- og
Seniorudvalget den 12. april 2018.
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