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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 serviceniveau, 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 korttidsplads, er der forskellige forløb
du/din pårørende kan få bevilget, hvis det skønnes, at du/din pårørende
er berettiget.
Døgnrehabiliteringsforløb
Du kan få bevilget et døgnrehabiliteringsforløb, hvis:
• dit behov for rehabilitering ikke kan imødekommes 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
rehabiliteringsforløb og
• du ønsker og du er som udgangspunkt i stand til at indgå i et aktivt
samarbejde målrettet din rehabilitering.
Palliativt forløb
Du kan få bevilget et palliativt forløb, hvis du er tilmeldt den terminale
ordning, og/eller du samtidig opfylder en eller flere af nedenstående
betingelser:
• 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 imødekommes i din nuværende bolig.
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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, fx efter indlæggelse, og
• Vurderingen ikke kan foretages, mens du opholder dig i dit eget
hjem.
Aflastningsforløb
Du kan som pårørende få bevilget et aflastningsforløb målrettet din
ægtefælle/samlever, hvis:
• Du som pårørende har behov for at blive aflastet som følge af, at
du passer en ægtefælle/samlever med nedsat fysisk, psykisk eller
hukommelses-/erkendelsesmæssig funktionsevne.

Hvordan får du en korttidsplads?

Du kan søge om en korttidsplads ved at kontakte Job og Velfærds
visitationsafdeling. Det er visitationsafdelingen, der træffer afgørelse
om korttidsplads.
Afgørelsen træffes på baggrund af lovgivningen samt kommunens
kriterier for tildeling af korttidsplads.

Hvad er en korttidsplads?

En korttidsplads er et midlertidigt ophold.
I det følgende kan du læse mere om indholdet i de forskellige
forløbstyper.
Fælles for alle forløbstyperne er, at der er fokus på:
• Sundhedsfremmende og forebyggende indsats
• Tværfaglig og/eller tværsektoriel indsats
• Kost- og ernæringsmæssig indsats
• Koordinering af fremtidige tilbud og indsatser efter afsluttet forløb.

Døgnrehabiliteringsforløb
Forløbet kan indeholde:
• Rehabiliteringstilbud ud fra din aktuelle situation og dine fysiske,
psykiske og sociale behov
• Afprøvning af hjælpemidler
• Observation, vurdering og træning.

Aflastningsforløb
Forløbet kan indeholde:
• Aflastning af dig som pårørende
• Yde pleje og omsorg i forhold til den plejekrævendes behov og
funktionsniveau
• Skabe struktur og sammenhæng i den plejekrævendes hverdag.

Som hovedregel kan et døgnrehabiliteringsforløb vare op til otte uger.

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.

Der vil løbende blive foretaget en konkret og individuel vurdering af dit
rehabiliteringsforløb.
Palliativt forløb
Forløbet kan indeholde:
• 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 institution målrettet handicappede borgere eller borgere med
psykiatriske behov (jf. servicelovens §§ 107 og 108).
Vurderingsforløb
Forløbet kan indeholde:
• Afklare eventuelle fremtidige behov for fx rehabilitering, 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.

Hvis du bliver indlagt under et korttidsophold

Dit behov for et korttidsophold vil blive genvurderet 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 oprindeligt er
blevet aftalt.

Hvad koster en korttidsplads?

Du betaler en fast pris pr. døgn for ophold på en korttidsplads. Beløbet
er fastsat af Byrådet og bliver reguleret en gang årligt. Du kan få oplyst
den gældende takst hos visitatorerne og på kommunens hjemmeside.
Beløbet dækker mad og drikkevarer, vask af privat tøj samt leje og vask
af håndklæder og sengelinned.
Du er ansvarlig for transport til/fra korttidsplads inkl. transport af
hjælpemidler, fx kørestol, rollator osv.

Der vil løbende blive foretaget en konkret og individuel vurdering af dit
forløb.
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Hvor ligger korttidspladserne?
Sønderborg Kommune har korttidspladser på Tangshave Bo- og
Aktivitetscenter i Nordborg, på Center for Korttidspladser i Sønderborg
og på Guderup Plejecenter i Guderup.
I det følgende kan du se, hvilke forløb der tilbydes hvor.

Ydelsens lovgrundlag er serviceloven:
Døgnrehabiliteringsforløb: § 84.2
Palliativt forløb: § 84.2
Vurderingsforløb: § 84.2
Aflastningsforløb: § 84.1

Tangshave Bo- og Aktivitetscenter:
• Aflastningsforløb
• Døgnrehabiliteringsforløb
• Vurderingsforløb.

Information

Center for Korttidspladser:
• Aflastningsforløb
• Døgnrehabiliteringsforløb
• Palliativt forløb
• Vurderingsforløb.

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine
muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:

Guderup Plejecenter
• Aflastningsforløb
• Vurderingsforløb.
Svært demente borgere tilbydes som udgangspunkt korttidsplads
på Guderup Plejecenter. Øvrige borgere får tilbudt korttidsplads ved
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter og Center for Korttidspladser.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om korttidsplads.
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Lovgrundlag

Denne kvalitetsstandard og Sønderborg Kommunes øvrige
kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside
www.sonderborgkommune.dk

Job og Velfærd
Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 45 23
velfaerd@sonderborg.dk

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i
Social- og Seniorudvalget den 4. februar 2021.

Sønderborg Kommune
Job og Velfærd
Myndighedsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg
T: 88 72 45 23
E: velfaerd@sonderborg.dk
W: sonderborgkommune.dk
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