
Silkeborg Kommune

Velkommen til de midlertidige  
pladser i Silkeborg Kommune



De midlertidige pladser i Silkeborg Kommune er et 
døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune med 
behov for rehabilitering,pleje og omsorg, som ikke 
kan varetages i eget hjem

    Vi tilbyder hjælp til at komme til kræfter efter 
sygdomsforløb, sygehusophold eller i forbin-
delse med en behandling, der ikke kræver 
indlæggelse. 

    Under opholdet vil vi sammen med dig og  
en visitator afklare mål med opholdet.

Værdigenstande, herunder kontanter, medbringes 
på eget ansvar.

Velkommen til de midlertidige  
pladser i Silkeborg Kommune

Det midlertidige ophold er 

tidsbegrænset med udgangspunkt i dit behov. 
Varigheden aftales så vidt muligt ved opholdets 
start. Under opholdet har du fortsat din egen  
folkeregisteradresse og er tilknyttet din vanlige 
praktiserende læge. Midlertidig pladser har ikke 
tilknyttet læge.

Det midlertidige ophold bevilges ved henvendelse 
til visitationen.

Silkeborg Kommune kan udover midlertidige pladser 
tilbyde akut syge borgere et kort ophold på en 
akutplads, med en varighed på maximalt 3 dage. 
Et sådant ophold er som hovedregel besluttet i 
samråd med en læge.

Hvad koster opholdet

Opholdet på midlertidig plads er gratis,  
det du skal betale for er:

    Transport til og fra opholdsstedet.

    Mad,leje af sengelinned, håndklæder og  
rengøringsartikler efter gældende takst.

    Transport af prøver m.v. til egne læge.

    Udbringning af medicin fra apotek.

Som udgangspunkt følger de pårørende borgere 
til undersøgelse.

Borger skal selv sørge for transport af hjælpemidler 
fra sygehuset/ hjemmet til midlertidige pladser og 
igen ved udskrivelse fra midlertidige pladser.

Til opholdet bedes du medbringe:
      Sygesikrings/nem iD

      Medicin og doseringsæsker

      Medicinkort

      Tøj

      Husk rigeligt undertøj

      Fodtøj til inde-og udendørs brug

      Overtøj

      Toiletartikler

      Personligt tilpassede hjælpemidler(f.eks kørestol, 

rollator, liftsejl og lignende)

      *evt falck abonnement

      Evt. mobiltelefon, PC - husk oplader
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På Silkeborg kommunes Hjemmeside  
findes flere oplysninger om  
sundhed og omsorg.
www. silkeborgkommune.dk

Adresse og telefonnumre
Gødvad plejecenter
De midlertidige pladser stuen/ 1. sal
Kongsbergvej 1, 8600 Silkeborg
Telefonnumre til afdelingen:
Stuen  89 70 36 83

1. sal 89 70 36 84
Henvendelse bedst mellem kl. 10-15
Telefonnummer til Lokalleder
Helle Dencker Sørensen 89 70 46 41
(kontor i centerdelen)

Fuglemosen,
Fuglemosevej 5
8620 Kjellerup
Telefonnumre til afdelingen:
89 70 40 52
Telefonnummer til Lokalleder
Helle Urban Wirenfeldt 89 70 40 51

Visitationsgruppen
Søvej 3, 2. sal
8600 Silkeborg  89 70 18 60

Telefontid
Mandag-torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 13.30


