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Information om Tryghedshotellet i Lemvig kommune

Om Tryghedshotellet

Tryghedshotellet er Lemvig kommunes tilbud til borgere, som pga. akutte

problemstillinger har brug for tæt observation og vurdering af sundhedspersonale

i en midlertidig periode.

Personalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og husassi-

stenter, der er fordelt således:

Dag: To sygeplejersker samt en social- og sundhedsassistent

Aften: En sygeplejerske samt en social- og sundhedsassistent

Nat: En sygeplejerske

Som udgangspunkt visiteres du til en uges ophold på Tryghedshotellet. Hvis du

hurtigt bliver i stand til at klare dig hjemme igen, kan opholdet forkortes. Hvis den

akutte tilstand stabiliseres, men det vurderes, at du alligevel har brug for et længere

aflastningsophold, kan du blive tilbudt en aflastningsplads et andet sted i kom-

munen.

Vi har samlet en række praktiske informationer på næste side til dig og dine

pårørende.

Vi håber, du får gavn og glæde af dit ophold!

Praktiske informationer vedrørende Tryghedshotellet

- Du skal selv sørge for at afholde udgiften til transport til og fra

Tryghedshotellet

- Betaling for forplejning under opholdet trækkes over pensionen

- Du skal medbringe medicin, toiletsager, evt. bleer, hjælpemidler og rigeligt tøj

til en uge - Tryghedshotellet har sengetøj og håndklæder

- Pårørende er ansvarlige for tøjvask og løbende opfyldning af tøj og

toiletartikler

- Vi opfordrer til deltagelse i måltider og socialt fællesskab i fællesrummet

- Der må ikke ryges indenfor, men vi har en terrasse, som kan bruges til dette

formål

- Der er ingen faste besøgstider, men spørg personalet, hvis du er i tvivl om,

hvornår et besøg er passende

- Af hygiejnemæssige årsager henstiller vi til, at du og dine pårørende ikke selv

går i køleskab og køkkenskabe - spørg i stedet for personalet

- Vi opfordrer dig og dine pårørende til at benytte spritdispenserne, som

hænger på stuen og ved køkkenet

- Pårørende kan købe kaffe og te, som står på en bakke ved køkkenet, og

og priser fremgår på bakken


