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Velkommen til korttidsophold i  
Hjørring Kommune
Dit ophold kan give dig mulighed for, at du kan:

• kan bibeholde og/eller samle kræfter.

• kan træne og få pleje ved akut sygdom, så du undgår sygehus 
indlæggelse.

• kan få midlertidigt ophold efter sygehusindlæggelse for  
at afklare dit bolig- og plejebehov.

• kan få pleje og omsorg.

 
Et ophold på en korttidsplads kan vare mellem 1 og 4 uger. Ved særlige 
behov kan opholdet forlænges. Dit behov vurderes i et tæt samarbejde 
med dig, personalet på stedet og en visitator. 

Hverdagen på korttidsopholdet
Under opholdet bor du i din egen bolig med badeværelse. Boligen er 
møbleret, og der er TV. Du er velkommen til at tage nogle personlige ting 
med som f.eks. fotografier, bøger, nipsting etc.   

Ved ankomsten får du en kontaktperson, som vil følge dig under dit 
ophold. I starten af dit ophold vil der blive afholdt en samtale, hvor du 
sammen med personalet lægger en foreløbig plan for opholdet.  

Under opholdet vil personalet, i tæt samarbejde med dig, planlægge din 
hverdag, så du på bedst mulig måde kan klare dig i din særlige situation.  

Personalet vil gøre meget ud af, at du er med i hverdagslivets aktiviteter. 
Det kan være selv små ting, som at hjælpe med at dække og rydde af 
bordet, gå en lille tur eller lignende. Sådanne helt almindelige aktiviteter 
er vigtige for, at du kan bevare eller genvinde dine funktioner og kan 
komme hjem i din bolig igen.



Du skal selv medbringe
• Tøj og gode sko – til indendørs og udendørs brug.

• Toiletsager, shampoo, cremer m.m.

• Sygesikringsbevis.

• Din medicin i originale pakker. Medbring også dét der evt. er doseret 
af apotek eller hjemmesygeplejerske.

• Medicinskema.

• Personlige hjælpemidler.



Hvad koster det? 
Selve opholdet er gratis. Du betaler dog et beløb, der dækker over  
forplejning, linned og håndklæder, rengøring og tøjvask. 

Praktiske oplysninger
Aktiviteter
På centret er der forskellige aktiviteter, som du er meget velkommen til at 
deltage i. Du kan få flere oplysninger på stedet.

Alkohol
Du må nyde alkohol i et begrænset omfang i boligen.

Ledsagelse til sygehus og lignende under opholdet
Har du behov for ledsagelse til sygehus eller lignende, opfordrer vi til, at 
dine pårørende tager med dig. Vi har ikke mulighed for at lade personale 
ledsage dig.

Mad
Hjørring Kommunes køkkenområde laver maden. Vi gør meget ud af, at 
maden skal være varieret, nærende og veltillavet. Har du særlige behov, så 
tal med din kontaktperson.

Medicin
Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter kan evt. være behjælpe-
lige med at bestille medicin og med dosering i doseringsæsker.

Pårørende og gæster
Centret er åbent døgnet rundt, dog skal man ringe på, hvis man kommer 
sidst på aftenen og om natten. Her vil du kunne forvente lidt ventetid.  
Vi beder dine besøgende om at tage hensyn til dagens gang på centret. 
Det er muligt for pårørende at overnatte på centret. Der findes gæsteseng 
på centret til udlån. 



Telefon, PC, netværk og TV
Du bedes selv medbringe mobiltelefon. Du er velkommen til at medbrin-
ge din egen PC eller Ipad/tablet. Vi kan tilbyde dig gæsteadgang til inter-
nettet. Der findes TV i boligen.

Transport
Du skal selv betale for transport til og fra stedet.

Tøjvask 
Vi kan tilbyde at vaske dit tøj, men du er også velkommen til selv at sørge 
for tøjvask. Vi anbefaler, at du har tøj med til 1 uge, da vi ikke har mulighed 
for at vaske tøj flere gange om ugen.

Rygning 
Rygning er ikke tilladt indendørs.  

Værdigenstande 
Vi anbefaler, at der ikke opbevares større pengebeløb eller værdigen-
stande i boligen.  

Ros og ris 
Vi vil meget gerne høre, hvad du og dine pårørende synes om dit op-
hold. Vi vil gerne både høre ris og ros, så vi hele tiden kan udvikle os.      
I er velkomne til at kontakte os personligt eller skrive et brev til os.





Du er tilbudt midlertidigt ophold på:
Vendelbocentret
Vendelbogade 10
9870 Sindal
Tlf.: 72 33 53 50 (døgnet rundt)
 
Skovgården
Ålborgvej 49
9800 Hjørring
Tlf.: 72 33 52 70 (døgnet rundt)

Lundgården
Stadionvej 6
9760 Vrå
Tlf.: 72 33 52 10 (døgnet rundt)

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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