Gæstehuset”
Midlertidige pladser

Centervænget 43-45
3400 Hillerød

Velkommen til Skovhusets Gæstehus, som
består af 8 boliger med plads til 2 borgere i hver
bolig. Der er fælles køkken og TV-stue.
Formålet med opholdet:
Man visiteres til en plads i Gæstehuset for en
aftalt periode af forskellige årsager. Det kan
f.eks. være fordi man venter på en
plejehjemsplads, er for syg til at være i egen
bolig og har brug for tæt sygepleje, eller fordi
ens familie for en periode ikke kan varetage
den daglige omsorg hjemme.
Hvad dækker opholdet?
Kommunalbestyrelsen
fastsætter
årligt
døgnprisen for et ophold på en aflastningsplads.
Beløbet dækker døgnforplejning, vask, linned og
rengøring.
Hvis man har behov for det, dækkes
sårbehandling og bleer også. Hvis man har
bevilling skal bleer medbringes hjemmefra.
Døgnpris oplyses i forbindelse med visiteringen.

Transport til og fra Gæstehuset:
Man skal selv sørge for transport til og fra
Gæstehuset.
Hvis man skal til undersøgelse på et sygehus
under sit ophold i Gæstehuset, er det sygehuset
som arrangerer transporten. Medarbejderne fra
Gæstehuset har ikke mulighed for at tage med
på sygehuset.
Hvis man har en tid hos speciallæge eller
tandlæge under sit ophold i Gæstehuset,
bestiller man selv kørsel. Medarbejderne fra
Gæstehuset kan ikke tage med til speciallæge.

Praktiske forhold ved ankomst og udskrivelse:
Udpakning og nedpakning af ejendele foretages
af borger/pårørende.
Transport bestilles ligeledes af
borger/pårørende.
Fraflytning fra Gæstehuset foregår inden kl.
10.

Husk selv at medbringe:
• Medicin (medicinbøtter, æsker mm.) og
doseringsæsker/dosisrulle. Al medicin
medbringes, også selvom der er doseret
hjemmefra, dette for at optimere
medicinsikkerheden. Tag gerne din
medicinliste med.
• Toiletsager.
• Tøj og sko. Husk overtøj hvis du skal ud
og gå en tur.
• Hjælpemidler (gangredskaber,
støttestrømper, bleer mm.)
Du er velkommen til at medbringe:
• Mobiltelefon
• Radio
• Bærbar computer/IPad – vi har trådløst
internet.
• Mindre TV samt et lille møbel som TV’et
kan stå på.

Husregler:
For at alle kan få glæde af opholdet i
Gæstehuset, er der følgende, som vi beder om
bliver overholdt:
• Der må kun ryges på afdelingens fælles
altan, som findes for enden af bygningen.
• Af hensyn til brandfare, må der ikke
tændes levende lys på stuerne.
• Husdyr er ikke tilladt af hensyn til
allergier.
• Vi henstiller til et begrænset indtag af
alkohol.
• Afdelingen kan ikke tage ansvar for dine
penge eller andre værdier. Vi anbefaler at
lade værdigenstande blive hjemme eller
bruge værdiskabet i boligen.
• Der er ingen faste besøgstider. Man
aftaler selv med sin familie/netværk,
hvornår man ønsker besøg.

Kioskvogn:
Røde Kors går rundt med kioskvognen to gange
om ugen. Tirsdag og fredag i lige uger og
onsdag og søndag i ulige uger. I kioskvognen
kan man købe slik, cigaretter mm.
Læge - indlæggelse:
Det er ens egen læge, der har det lægelige
ansvar under opholdet i Gæstehuset. Skulle der
blive behov for kontakt til læge, hvis egen læge
ikke er tilgængelig, vil vi efter aftale med dig
kontakte 1813. Bliver du indlagt under
opholdet i Gæstehuset, i mere end 48 timer, er
du underlagt ”48 timers-reglen”, som betyder,
at boligen skal tømmes og en anden får din
plads. Denne regel gælder også ved andre
aktiviteter ud af huset, der varer mere end 48
timer.
Samtaler:
Der vil under dit ophold i Gæstehuset være
indflytningssamtale og samtale inden du
forlader os.

Forløbsansvarlig/kontaktperson:
Du vil under opholdet i Gæstehuset have to
forløbssansvarlige personer, der er ansvarlige
for hele dit ophold i Gæstehuset.
Du vil hver dag få en kontaktperson, men vi vil
allesammen altid gerne hjælpe dig ved behov.
Teknologi:
I Gæstehuset forsøger vi at integrere
teknologier i plejen, som tilpasses, så det giver
bedst mulig mening for dig.
Der er mulighed for at sætte SMART-gulv til,
hvis man er særlig faldtruet eller blot ønsker at
personalet bør være ekstra opmærksom på én
når man står ud af sengen. Derudover
udleveres nødkald, som man har på dagligt.
Gæstehusets toiletter er alle udstyret med
skylle-tørre toiletter. Du vil blive introduceret
til disse teknologiløsninger, når du kommer.
At bruge teknologien er helt frivillig. Personalet
vil indhente samtykke, og du kan til en hver tid
sige til og fra.

Hvem arbejder her?
I Gæstehuset vil du overvejende møde
medarbejdere som er:
• Sygeplejersker
• Social- og sundhedsassistenter
• Social- og sundhedshjælpere
• Husassistenter
• Da vi er et uddannelsessted, vil du også
møde sygeplejestuderende og social- og
sundhedsassistentelever.
• Evt. diætist, musikterapeut eller
fysioterapeut.
Dette tværfaglige team arbejder sammen om at
løse de opgaver, der er i løbet af døgnet.
Kontakt afdelingen:
Plejecenter Skovhuset, Gæstehuset
Centervænget 43-45, 3400 Hillerød
Gæstehuset: tlf.: 72 32 66 37 (Dag/aften)
Team B: tlf.: 72 32 66 41 (Nat)
Skovhusets hovednummer: tlf.: 72 32 66 00

