Ophold på Akutplads
- på Marienlystcentret
Information til borgere og samarbejdsparter om akutpladser
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Om akutpladser
Skive Kommune kan tilbyde akut syge borgere et ophold på
en akutplads på Marienlyst Centeret. Formålet med akutpladserne er dels at forebygge hospitalsindlæggelse, og dels at
kunne tilbyde tæt sygeplejefaglig opfølgning på borgere, som
udskrives fra hospitalet.

Målgruppen
Målgruppen er borgere, som har akut brug for sygeplejefaglig
observation og behandling. Årsagen kan være akut forværring af kronisk sygdom. Det kan også være akut opstået sygdom eller et fald-tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt med en
akut specialiseret hospitalsindsats.

Tilbud og kompetencer på en akutplads
Opgaverne på akutpladserne varetages af sygeplejersker i
samarbejde med centerets øvrige sundheds– og omsorgspersonale. Der er en vagthavende sygeplejerske tilknyttet akutpladserne hele døgnet, alle dage.
Man skal visiteres til ophold på en akutplads. Hjemmesygeplejersker, praktiserende læge og vagtlæge samt hospitalspersonale, kan kontakte akutpladserne, hvor den vagthavende sygeplejerske vurderer, om borgeren skal tilbydes ophold
på en akutplads eller om der skal findes en anden og bedre
løsning for borgeren.

2

Man kan som udgangspunkt være indskrevet på en akutplads
i op til 5 dage.
Indenfor disse dage skal borgerens situation være afklaret.
Praktisk information
Adresse: Marienlyst Centeret, Afdelingen ”Gnisten”
Marienlystvej 11, lejl. 67 + 68 + 80
7800 Skive
Telefonnr. til vagthavende sygeplejerske: 9915 5401
Vagthavende sygeplejerske kan kontaktes hele døgnet, alle
dage.

Sygeplejerskerne i Skive
Kommune er blevet opkvalificeret i akut sygepleje.
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Transport
Som udgangspunkt skal borgeren selv sørge for transport til
en akutplads. Er dette ikke muligt, sørger vagthavende sygeplejerske på akutpladserne for at bestille transport. Borgeren
skal selv sørge for hjemtransport. Dette gælder også transport til en anden midlertidig plads.

Betaling
Ophold er gratis for borgeren. Det er først hvis man overgår
til en midlertidig plads, der skal betales et fast døgnbeløb på
129 kr. under opholdet. Beløbet dækker udgifter til forplejning og forbrug.

Husk at medbringe….
- Sygesikringskort

- Medicin og medicinliste

- Tøj og toiletartikler

- Eventuelle hjælpemidler
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