AFLØSNING OG
OPHOLD PÅ
TRYGHEDSHOTEL

Hvad skal I være opmærksomme på?
Det er nødvendigt at kontakte os mindst 7 dage, før I ønsker at
benytte et af tilbuddene.
Når I har aftalt et ophold på tryghedshotellet, vil I blive kontaktet af
en medarbejder vedrørende de praktiske ting.
Tryghedshotellet kan maksimalt benyttes 20 døgn på et år.

Tilbud til mennesker med
en demenssygdom og deres pårørende

I er velkomne til at komme forbi Tryghedshotellet til en uformel
snak og en kop kaffe, hvor I også har mulighed for at se stedet.
For nærmere aftale, skal I kontakte tryghedshotellet på telefon
3634 3169 på hverdage mellem kl. 12-14.
Hvis I ønsker at benytte tilbuddene, kontakter I jeres lokale hjem
mepleje, hjemmesygepleje, daghjem, en af demenskoordinatorerne
eller Visitationen:
Visitationen
Telefon 3639 2880 på hverdage mellem kl. 8.30 - 10.30

Sundhescenteret 03-02-2020

I kan læse mere om kommunens tilbud på vores hjemmeside
sundhedscentret.hvidovre.dk/Sundhed/Demens

Demenssygdom

Hvad omfatter tilbuddene?

Hvidovre Kommune vil gerne gøre en ekstra indsats for de familier,
som er ramt af demens. Fra starten af 2019 er der igangsat to
tilbud for demenssyge, som bor hjemme, og deres pårørende, der
varetager plejen.

I tilbuddene vil en sundhedsfaglig medarbejder med viden om demens være sammen med den demenssyge – I form af pleje, omsorg
og hyggeligt samvær, mens den pårørende fx er til frisør, handler
ind, besøger familie, eller hvad der kan være behov for.

Tilbuddene giver den demenssyge mulighed for at få omsorg
og pleje, mens den pårørende kan blive afløst og fx klare andre
gøremål.

Afløsning i eget hjem foretages af hjemmeplejen og kan i tidsrummet
kl. 8 - 22 vare op til 3 timer på hverdage og 6 timer i weekender og
helligdage. Tilbuddet er gratis og kan benyttes flere gange.
Gæsteophold på tryghedshotel benyttes af den demenssyge. Tryghedshotellet ligger på Plejecenter Krogstenshave, Krogstens Alle 49,
i grønne og rolige omgivelser. Hotellet har åbent alle ugens dage og
råder over to enkeltværelser, som er indrettet demensvenligt. Der vil
være aktiviteter, der planlægges efter gæsternes behov og sygdomme.
Der skal medbringes eget inden- og udendørstøj, fodtøj og toiletsager.
Medicin, sundhedskort og evt. hjælpemidler skal også medbringes.
Et ophold kan vare op til 10 døgn, og der kan i særlige tilfælde
arrangeres kørsel. Egenbetalingen udgør 132 kr pr. døgn.
Der er mulighed for flere ophold, hvis der er ledige pladser på tryghedshotellet.

