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FORORD
Denne kvalitetsstandard gælder for Glostrup Kommunes tilbud om midlertidigt ophold og aflastning i
Rehabiliteringshuset Digevang efter lov om social service § 84. Midlertidigt ophold dækker over
rehabiliteringsophold med fokus på genoptræning, ophold med pleje og omsorg i den sidste fase af livet,
ophold som aflastning, ophold som led i en vurdering af dit fremtidige funktionsniveau og dine boligforhold
og ophold som led i venten på en plejebolig.
Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af de indsatser og det serviceniveau, som Glostrup Kommune tilbyder
i forbindelse med midlertidigt ophold og aflastning i Rehabiliteringshuset Digevang.
Kvalitetsstandarden henvender sig til dig som borger i kommunen, dine pårørende, ansatte i Center for
Sundhed og Velfærd samt eksterne samarbejdspartnere.
Kvalitetstandarden skal fungere som
•
•
•

et middel til at synliggøre dine rettigheder og pligter
et middel til at afstemme dine forventninger til kommunes serviceniveau
et grundlag for at vurdere, om indsatserne er i overensstemmelse med det politisk vedtagne
serviceniveau.

Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt. Eventuelle tilpasninger og ændringer i
kvalitetstandarden skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune.
Rehabiliteringshuset Digevang er beliggende på adressen Digevangsvej 5 i Glostrup Kommune.

GENERELT
Lovgrundlag
Midlertidigt ophold og aflastning i Rehabiliteringshuset Digevang visiteres i henhold til serviceloven § 84.
I loven står der:
”§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære
pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for
omsorg og pleje.”
Derudover tilbydes personlig pleje, rehabilitering og træning ud fra serviceloven § 83, § 83a og § 86, samt
sygepleje og genoptræning i henhold til sundhedsloven § 138 og § 140.
Se i øvrigt specifikke kvalitetsstandarder vedrørende ovenstående lovgivning på Glostrup Kommunes
hjemmeside Find kvalitetsstandarderne på www.glostrup.dk/kvalitetsstandarder
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Hvad er rehabilitering
I Rehabiliteringshuset Digevang tages der udgangspunkt i følgende definition af begrebet rehabilitering:
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske
og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på
borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og
videnbaseret indsats.”
Kilde: ”Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet – Rehabilitering i Danmark” (2004).

Formål
Afhængigt af din aktuelle situation er formålet med dit ophold i Rehabiliteringshuset Digevang:
•
•
•
•

at du i videst muligt omfang opnår et øget fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau
at dit nuværende funktionsniveau vurderes og vedligeholdes
at du bliver bevidst om dine egne ressourcer
at du sikres en værdig, omsorgsfuld og lindrende pleje.

Fælles for alle ophold i Rehabiliteringshuset Digevang gælder:
•

at vi i fællesskab støtter, hjælper og motiverer dig til at opnå et så selvstændigt, værdigt og
meningsfuldt liv som muligt.

Visitation til ophold i Rehabiliteringshuset Digevang
Et ophold i Rehabiliteringshuset Digevang er en kortvarig og tidsbegrænset indsats med henblik på, at du
kan genvinde dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.
Alle ophold i Rehabiliteringshuset Digevang visiteres af udskrivningskoordinator efter henvendelse fra
hospital, egen læge, hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, dig selv eller dine pårørende. Bevilling af ophold i
Rehabiliteringshuset Digevang sker altid efter en konkret individuel vurdering af din samlede situation.
Samtidig sikres det, at der er taget stilling til, at alle muligheder for at yde indsatsen hjemme hos dig selv, er
afprøvet.
I weekender og på helligdage er det den ansvarshavende hjemmesygeplejerske, der foretager en konkret
individuel vurdering af din aktuelle situation med henblik på en eventuel visitering til ophold i
Rehabiliteringshuset Digevang. Udskrivningskoordinator vil herefter på førstkommende hverdag revurdere
begrundelsen for tildeling af opholdet.
I forbindelse med dit rehabiliteringsophold i Rehabiliteringshuset Digevang forventes det, at du deltager
aktivt i udvikling og vedligeholdelse af dit funktionsniveau. Et ophold i Rehabiliteringshuset Digevang har
altid sigte på, at du ved afslutning af opholdet, skal kunne komme tilbage i eget hjem. Har du søgt om, eller
søger du om plejebolig, i forbindelse med dit ophold i Rehabiliteringshuset Digevang kan du forvente, at du
udskrives til eget hjem, indtil du tilbydes plejebolig.
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Målgrupper for ophold i Rehabiliteringshuset Digevang
Følgende målgrupper vil kunne visiteres til ophold i Rehabiliteringshuset Digevang
•

Efter endt behandling på hospital eller du kommer hjemmefra og har behov for omfattende
døgngenoptræning og dit fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsniveau gør, at du ikke kan
opholde dig i eget hjem. Der er på sigt evt. behov for ændringer i din bolig for at optimere dine
muligheder for at blive mest mulig uafhængig af andre. Inden ophold visiteres, har
udskrivningskoordinator vurderet, om det er muligt at yde indsatsen i træningscentret eller i din
egen bolig.

•

Du har en nyopstået fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse, der gør, at du i en periode
har et særligt behov for omsorg og pleje, der ikke kan varetages i egen bolig, men hvor det samtidig
ikke er nødvendigt, at du er indlagt på hospital. Eller du har et nyt opstået behov for pleje og
omsorg på grund af, at din ægtefælle, samlever eller anden nærtstående har et akut opstået
fravær.

•

Du har en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse, og din ægtefælle, samlever eller anden
nærtstående yder omsorg og pleje til dig, men har behov for aflastning.

•

Du har et særligt behov for lindring samt pleje og omsorg i den sidste fase af livet.

•

Du har behov for at få vurderet dine muligheder for at kunne blive boende i egen bolig.

•

Udviklingen i din sygdom og/eller din adfærd er ændret i et sådant omfang, at det ikke længere
hverken er muligt eller forsvarligt, at du opholder dig i din egen bolig. Alle muligheder for
optimering af hjælp og støtte i din egen bolig skal være afprøvet. Ligeledes er det nødvendigt, at dit
ændrede sygdomsbillede er vurderet af relevante samarbejdspartnere heriblandt din praktiserende
læge.

•

Du afventer plejebolig, men kan ikke tilbringe ventetiden i egen bolig pga. dit funktionsniveau
og/eller indretningen af din nuværende bolig

I forbindelse med dit ophold i Rehabiliteringshuset Digevang ydes der sygepleje samt personlig pleje og
støtte svarende til det niveau, som du vil blive tildelt, hvis du opholdt dig i eget hjem. I Rehabiliteringshuset
Digevang er der personale til stede hele døgnet.

Samarbejde og tværfaglighed
Opholdet i Rehabiliteringshuset Digevang betragtes som en gensidig samarbejdsproces mellem dig, dine
pårørende og det tværfaglige personale.
Afhængig af dine konkrete behov består tværfagligt personale af: plejepersonalet i Rehabiliteringshuset
Digevang, visitator, udskrivningskoordinator, træningsterapeut, demenskonsulent, og/eller personale fra
hjemmeplejen, dagcentre og ældrecenter.
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•

Der afholdes opstartsmøder hvor du, evt. dine pårørende, og det tværfaglige personale i fællesskab
fastsætter mål for opholdet og afstemmer forventninger i forhold til opholdets indhold, rammer og
varighed.

•

Der afholdes statusmøder efter behov med dig, evt. dine pårørende, og relevant tværfagligt
personale.

•

Der afholdes afsluttende udskrivningssamtale med dig, evt. dine pårørende, og relevant tværfagligt
personale med henblik på at sikre, at du og evt. dine pårørende er bedst mulig forberedt, når du
udskrives fra Rehabiliteringshuset Digevang.

Rehabiliteringsindsatsen i Rehabiliteringshuset Digevang tager udgangspunkt i dine ressourcer, ønsker og
mål for dit liv. Der arbejdes ud fra en motiverende og støttende tilgang, der skal gøre det muligt for dig
selvstændigt at varetage så mange funktioner som muligt. Vi har fokus på at støtte og træne områder, hvor
du har oplevet funktionstab. Målet er, at du bliver i stand til at mestre dit liv og dagligdag på bedst mulig
vis.
Vores erfaring er, at et godt og tæt samarbejde med dine pårørende kan have en positiv indflydelse på din
træning. Derfor opfordrer vi til dette samarbejde, men selvfølgelig kun efter samtykke fra dig.
Personalet i Rehabiliteringshuset Digevang r består af social- og sundhedshjælpere, social- og
sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og udskrivningskoordinatorer.
Derudover samarbejder vi med din praktiserende læge, ambulatorier, hospitalsafdelinger og lignende.
Som led i dit ophold i Rehabiliteringshuset Digevang får du tilknyttet 2 kontaktpersoner fra plejepersonalet.
De faste kontaktpersoner skal sikre, dels at du og evt. dine pårørende mødes af så få personer som muligt,
dels medvirke til at sikre kontinuitet og høj faglig kvalitet under opholdet. Fysio- og ergoterapeuter arbejder
ligeledes ud fra et mål om, at du møder så få personer som muligt.
Det tværfaglige personale i Rehabiliteringshuset Digevang vil altid tilstræbe at have fokus på dig og dine
behov uanset kompleksitet og baggrunden for opholdet.
Alle ansatte i Glostrup Kommune er underlagt tavshedspligt.

Egenbetaling
Ved ophold i Rehabiliteringshuset Digevang betales en døgntakst på 150 kr., som dækker mad og drikke.
Betalingen sker månedsvis. Derudover skal du selv betale for/selv medbringe:
•
•
•
•
•
•
•
•

transport til og fra (hvis du har behov for liggende transport, kan du ansøge om tilskud til dette via
udskrivningskoordinatorer)
sondeernæring og proteindrik
egen medicin, medicinæsker, pille-knuser samt udbringning af medicin fra apotek
(apotekerregning og udbringning kan betales via betalingsordning)
insulin og blodsukkerapparat
urinkolbe
kompressionsforbindinger
skyllevæske til kateter
bleer, hvis du har en blebevilling
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•
•

tøj
toiletsager.

Hvis du kun ernæres med sonde, opkræves du ikke en døgntakst.
Hvis du får sonde, men samtidigt spiser og drikker, laves en individuel aftale med hensyn til betaling.

Tilsyn
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 Personlig pleje, praktisk hjælp
og madservice, § 83a Rehabilitering og § 86 Genoptræning løses i overensstemmelse med de afgørelser,
kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de vedtagne
kvalitetsstandarder. Der gennemføres ét uanmeldt tilsynsbesøg hvert år, som udføres af en ekstern
leverandør. Tilsynet omfatter også tilsyn med forhold omkring medicin.
Tilsynsbesøgene vil indeholde fokuspunkter, som skal bidrage til den fælles læring, vidensdeling og
udvikling af tilbuddene, ligesom tilsynene skal afdække uhensigtsmæssige forhold.
Derudover aflægger Styrelsen for Patientsikkerhed også uanmeldte tilsynsbesøg efter gældende regler på
området. Disse tilsynsbesøg forekommer ikke i en fast kadence.

Klagemuligheder
Rehabiliteringshuset Digevang
Hvis du vil klage over kvaliteten af den service, du modtager i Rehabiliteringshuset Digevang, skal der rettes
henvendelse til afdelingslederen for Rehabiliteringshuset Digevang. Hvis problemet ikke kan løses med
afdelingslederen, kan du kontakte rehabiliteringschefen.
Visitationsenheden
Hvis du ønsker at klage over en visitators afgørelse vedrørende ophold i Rehabiliteringshuset Digevang, skal
klagen rettes til:
Glostrup Kommune
Visitationen
Dommervangen 4
2600 Glostrup
Eller som sikker mail via Borger.dk til Glostrup Kommune.
Hvis du ikke har mulighed for at sende din klage skriftligt, kan du klage mundtligt. Du kan ringe til
Visitationen på 4323 6690 på hverdage mellem 9.00 og 10.00.
Hvis du har nye oplysninger af betydning for ansøgningen, som ikke indgik i visitators afgørelse, skal disse
oplyses sammen med klagen.
Afgørelsen og evt. nye oplysninger vil blive behandlet af Visitationen. Leder af Visitationen vil i samarbejde
med visitator vurdere, om der er behov for, at anden visitator genvurderer sagen og træffer ny afgørelse.
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Hvis Visitationen efter den fornyede behandling giver dig medhold i klagen, giver Visitationen besked om
dette indenfor 4 uger. Hvis ikke, videresender Visitationen klagen til Ankestyrelsen på følgende adresse:
Ankestyrelsen Aalborg
Ankestyrelsen (Eventuelt att. navn på kontor, afdeling eller person)
7998 Statsservice
Mail: ast@ast.dk
Sikker mail: sikkermail@ast.dk
Telefon: 3341 1200 (kl. 9-15)
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OPHOLDSKATEGORIER
Ophold i Rehabiliteringshuset Digevang inddeles i 6 underkategorier.
Kategorierne udstikker rammerne for opholdet, herunder hvilke indsatser, der tilbydes under den enkelte
kategori.
Borgere, der visiteres til et ophold inden for en af de 6 kategorier, vil modtage indsatser, svarende til den
enkelte borgers situation fysisk, psykisk og socialt. Der foretages altid en konkret individuel vurdering.

Kategori 1
Døgngenoptræning – sundhedslov § 140
VISITATIONSKRITERIER

Du er færdigbehandlet fra hospital.
Du har et omfattende behov for genoptræning. Du har en
genoptræningsplan med fra hospitalet.
Det er på grund af dit funktionsniveau og evt. indretningen af din bolig ikke
muligt for dig at opholde dig i eget hjem.
Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din
samlede situation.

MÅL

At du i samarbejde med det tværfaglige personale opnår det bedst mulige
funktionsniveau.
At du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter
disse.
At indretningen af din bolig er optimal i forhold til dine behov.

INDSATS

Opstarts- og forventningssamtale planlægges afholdt inden for 1-4 dage,
inkl. overordnet aftale om opholdets varighed.
Statusmøder med dig og dine pårørende efter behov.
Samtale i forbindelse med udskrivelse fra Midlertidige Pladser.
Vurdering og træning ved fysio- og/eller ergoterapeut. Der kan gives op til
10 gange træning ugentligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i genoptræning,
vil du blive udskrevet fra Rehabiliteringshuset Digevang.
Vurdering af dit behov for personlige hjælpemidler samt vurdering af din
boligs indretning og egnethed.

SERVICENIVEAU

Der arbejdes i plejen efter en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i
en konkret individuel vurdering af dig og dine behov.

Side 9 af 15

Døgngenoptræning – sundhedslov § 140
Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til kommunens
kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. Hyppighed af
træningsmoduler afhænger af dine behov.
I forbindelse med dit ophold i Rehabiliteringshuset Digevang ydes der
sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil
blive tilbudt, hvis du opholdt dig i eget hjem.
Der er personale til stede hele døgnet.
Se kvalitetsstandarder for træning og personlig pleje og støtte på Glostrup
Kommunes hjemmeside om kvalitetsstandarder.

Kategori 2
Døgngenoptræning – serviceloven § 86
VISITATIONSKRITERIER

Du kommer fra eget hjem.
Du har behov for intensiv genoptræning ud fra en konkret individuel
vurdering.
Det er på grund af dit funktionsniveau eller indretningen af din bolig ikke
muligt for dig at opholde dig i eget hjem.
Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din
samlede situation.

MÅL

At du i samarbejde med det tværfaglige personale hurtigst muligt genvinder
dit tidligere funktionsniveau.
At indretningen af din bolig er optimal i forhold til dine behov.

INDSATS

Opstarts- og forventningssamtale planlægges afholdt inden for 1-4 dage,
inkl. overordnet aftale om opholdets varighed.
Statusmøder med dig og dine pårørende efter behov.
Samtale i forbindelse med udskrivelse fra Rehabiliteringshuset Digevang.
Vurdering og træning ved fysio- og/eller ergoterapeut. Der kan gives op til
10 gange træning ugentligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i genoptræning,
vil du blive udskrevet fra Rehabiliteringshuset Digevang.
Vurdering af dit behov for personlige hjælpemidler samt vurdering af din
boligs indretning og egnethed.

SERVICENIVEAU

Der arbejdes i plejen efter en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i
en konkret individuel vurdering af dig og dine behov.

Side 10 af 15

Døgngenoptræning – serviceloven § 86
Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til kommunens
kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. Hyppighed af
træningsmoduler afhænger af dine behov.
I forbindelse med dit ophold i Rehabiliteringshuset Digevang ydes der
sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil
blive tilbudt, hvis du opholdt dig i eget hjem.
Der er personale til stede hele døgnet.
Se kvalitetsstandarder på træning og personlig pleje og støtte på Glostrup
Kommunes hjemmeside om kvalitetsstandarder.

Kategori 3
Døgnophold pga. behov for aflastning - serviceloven § 84
VISITATIONSKRITERIER

Du har på grund af nyopstået sygdom - fysisk og/eller psykisk - i en periode
et behov for pleje og omsorg.
Eller du har et varigt fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsniveau.
Eller på grund af din ægtefælle, samlever eller anden nærtstående er akut
fraværende, har du et nyopstået behov for pleje og omsorg.
Eller din ægtefælle, samlever eller anden nærtstående har behov for
aflastning.
Det er vurderet, at det ikke er nødvendigt, at du indlægges på hospital.
Det er vurderet, at pleje og omsorg ikke kan varetages i dit eget hjem.
Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din
samlede situation.

MÅL

At du i samarbejde med det tværfaglige personale hurtigst muligt genvinder
dit tidligere funktionsniveau.
At du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter
disse.
At du oplever tryghed og er velbefindende, selvom du ikke er hjemme i
vante omgivelser.
At du i samarbejde med dine pårørende og det tværfaglige personale opnår
forståelse og accept af en eventuel ændring i din livssituation.
At indretningen af din bolig er optimal i forhold til dine behov.

INDSATS

Opstarts- og forventningssamtale planlægges afholdt inden for 1-4 dage,
inkl. overordnet aftale om opholdets varighed.
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Statusmøder med dig og evt. dine pårørende efter behov.
Samtale i forbindelse med udskrivelse fra Midlertidige Pladser.
Vurdering og træning ved fysio- og/eller ergoterapeut.
Vurdering af dit behov for personlige hjælpemidler samt vurdering af din
boligs indretning og egnethed.
SERVICENIVEAU

Der arbejdes i plejen efter en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i
en konkret individuel vurdering af dig og dine behov.
Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til kommunens
kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. Hyppighed af
træningsmoduler afhænger af dine behov.
I forbindelse med dit ophold i Rehabiliteringshuset Digevang ydes der
sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil
blive tilbudt, hvis du opholdt dig i eget hjem.
Der er personale til stede hele døgnet.
Se kvalitetsstandarder på træning og personlig pleje og støtte på Glostrup
Kommunes hjemmeside om kvalitetsstandarder.

Kategori 4
Døgnophold pga. behov for lindring, pleje og omsorg i den sidste fase af livet
VISITATIONSKRITERIER

Du har på grund af alvorlig sygdom behov for lindring samt pleje og omsorg.
Der er taget stilling til, at lindring og pleje og omsorg ikke skal varetages i dit
eget hjem, under indlæggelse på hospital eller på hospice.
Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din
samlede situation.

MÅL

At du oplever en så værdig og meningsfuld tilværelse som muligt.
At du oplever tryghed og er velbefindende, selvom du ikke er hjemme i
vante omgivelser.
At du oplever en god pleje og omsorg i din sidste fase af livet.

INDSATS

Opstart- og forventningssamtale planlægges afholdt inden for 1-4 dage inkl.
Overordnede aftale om opholdets varighed.
Løbende vurdering og justering af dit behov for lindring, pleje og omsorg.
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Døgnophold pga. behov for lindring, pleje og omsorg i den sidste fase af livet
Samarbejde med palliativ enhed eller hospice med henblik på optimering af
den lindrende indsats.
Tilbud om vurdering af behov for fysio- og eller ergoterapeutisk
behandling/træning.
SERVICENIVEAU

Der arbejdes i plejen efter en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i
en konkret individuel vurdering af dig, dine behov og ønsker.
I forbindelse med dit ophold i Rehabiliteringshuset Digevang ydes der
sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende den service, som du vil
blive tilbudt, hvis du opholdt dig i eget hjem.
Der er personale til stede hele døgnet.
Se kvalitetsstandarder for træning og personlig pleje og støtte på Glostrup
Kommunes hjemmeside om kvalitetsstandarder.

Kategori 5
Døgnophold pga. behov for observation og vurdering
VISITATIONSKRITERIER

Du har et særligt behov for observation og vurdering med henblik på
afklaring af din situation.
Du har behov for, at der tages stilling til, hvilke hjælpeforanstaltninger, der
er behov for med henblik på at optimere din funktionsevne og hverdag.
Der er sket en udvikling i din sygdom.
Din personlighed er ændret i et sådant omfang, at det ikke længere er
muligt eller forsvarligt, at du bliver i dit eget hjem.
Din ændrede helbredssituation er revurderet af din læge og/eller
hukommelsesklinik.
Alle muligheder for optimering af hjælp og støtte i din egen bolig er
afprøvet.
Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din
samlede situation.

MÅL

At du i samarbejde med det tværfaglige personale vedligeholder, genvinder
eller udvikler dit fysisk, psykiske og sociale funktionsniveau.
At du oplever tryghed og er velbefindende, selvom du ikke er hjemme i
vante omgivelser.
At indretningen af din bolig er optimal i forhold til dine behov.
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Døgnophold pga. behov for observation og vurdering
At du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter
disse.
INDSATS

Opstarts- og forventningssamtale planlægges afholdt inden for 1-4 dage,
inkl. overordnet aftale om opholdets varighed.
Løbende vurdering og justering af dine behov og ressourcer inkl.
stillingtagen til, hvordan du bedst støttes og hjælpes i fremtiden.
Statusmøder med dig og evt. dine pårørende efter behov.
Vurdering og træning ved fysio- og/eller ergoterapeut.
Vurdering af dit behov for personlige hjælpemidler samt vurdering af din
boligs indretning og egnethed.
Samtale i forbindelse med udskrivelse fra Rehabiliteringshuset Digevang.

SERVICENIVEAU

Der arbejdes i plejen efter en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i
en konkret individuel vurdering af dig, dine behov og ønsker.
Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til kommunens
kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. Hyppighed af
træningsmoduler afhænger af dine behov.
I forbindelse med dit ophold på i Rehabiliteringshuset Digevang ydes der
sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil
blive tilbudt, hvis du opholdt dig i eget hjem.
Der er personale til stede hele døgnet.
Se kvalitetstandarder på træning og personlig pleje og støtte på Glostrup
Kommunes hjemmeside om kvalitetsstandarder.

Kategori 6
Døgnophold i ventetiden på ny egnet bolig
VISITATIONSKRITERIER

Du er godkendt til ny boligform, herunder plejebolig/handicapvenlig bolig.
Det er på grund af dit funktionsniveau og/eller indretningen af din
nuværende bolig ikke muligt for dig at opholde dig i eget hjem.
Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din
samlede situation.

MÅL

At du i samarbejde med det tværfaglige personale vedligeholder og om
muligt udvikler dit funktionsniveau.
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Døgnophold i ventetiden på ny egnet bolig
At du oplever tryghed og er velbefindende, selvom du ikke er hjemme i
vante omgivelser.
INDSATS

Opstarts- og forventningssamtale planlægges afholdt inden for 1-4 dage.
Dit ophold planlægges i fællesskab med dig og dine evt. pårørende og ud fra
dine behov, ønsker og ressourcer.

SERVICENIVEAU

Der arbejdes i plejen efter en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i
en konkret individuel vurdering af dig og dine behov.
Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut, hvis du i forvejen er i gang med et
træningsforløb.
I forbindelse med dit ophold i Rehabiliteringshuset Digevang ydes der
sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil
blive tilbudt, hvis du opholdt dig i eget hjem.
Der er personale til stede hele døgnet.
Se kvalitetstandarder på træning og personlig pleje og støtte på Glostrup
Kommunes hjemmeside om kvalitetsstandarder

SÆRLIGT

Når du er på ophold i Rehabiliteringshuset Digevang og venter på en
plejebolig, forventes det, at du tager imod det første tilbud om plejebolig,
du modtager, også selvom boligen ikke tilgodeser dit primære ønske om
beliggenhed. Du kan efterfølgende ansøge om flytning til det ønskede sted.
Det forventes, at du flytter ind i plejeboligen den dag, du overtager den.

Side 15 af 15

