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Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi

Natplejen

Velkommen til Natplejen
Du er nu blevet visiteret til denne ydelse.
Fra kl. 23.15-07.15 dækker et lille team på to
mennesker hele vores kommune. Teamet består af to
sygeplejefaglige medarbejdere.
Alle Hjælperne lukker og slukker kl. 23.30 og møder
først igen om morgenen. Så det er os DU vil møde om
natten.
Vi varetager hjælp til personlig pleje og specielle
opgaver, men den største og vigtigste opgave er, at
besvare de nødkald som nogle borgere er udstyret
med, og som de kan aktivere ved behov.
Ved opstarten af Natplejen, aftaler vi sammen dit
behov og aftaler evt. ca. tidspunkter.
Pga. den lille bemanding og nødkaldsarbejdet er alle
tider om natten kun ca. tidspunkter og kan variere op
til flere timer.
Men vi er ret seje og bestræber os på at give lige
netop dig, den bedste pleje som du har behov for.

Før opstart af Natplejen, er der visse ting, der er
afgørende for vores samarbejde om natten.
 Vær sød at have lys udenfor.
 Vi skal have mulighed for at tænde lys.
 Vi bliver nød til at kunne tale sammen, selvfølgelig
under størst mulig hensyntagen til dine pårørende.
Men kommunikation er en vigtig del af plejen.
 Sørg for at aftenvagten stiller drikkevarer og
lignende frem til natten, idet det er en ekstra
opgave om natten, der ofte forstyrrer dine
pårørende.
 Hvis du skal have medicin om natten, er det en stor
hjælp, hvis vi sammen aftaler et fælles sted for
opbevaring af din medicin.

Dit visiterede natbesøg af Natplejen, vil løbende blive
evalueret og kan afsluttes igen af Natplejen, efter en
faglig vurdering.
Vi glæder os til samarbejdet med dig.
Venlig hilsen Natplejen.

Kontakt til Hjemmesygeplejen
Telefon 47 77 11 11,
mandag til fredag i tidsrummet kl. 8-10 og 13-15
Ved akut sygdom:
Kontakt lægen indtil kl. 15
Efter kl. 15 på hverdage, henvises til 47 77 11 11 eller 1813
Der besvares kun akutte opkald.
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