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GÆSTEPLADS PÅ DAGHJEMMET
På kommunens daghjem på Demenscenter Baeshøj, er der dagligt 
to pladser til gæster. Disse pladser er til borgere, hvor pårørende 
grundet enkeltstående begivenheder får et engangsbehov for en dag 
til andre gøremål. 

Det kan være en akut-tid hos læge eller tandlæge, en dagsoperation, 
eller hvis en pårørende akut har brug for en dags aflastning. 

Har man brug for flere dages aflastning, skal man visiteres 
gennem visitationen til aflastning på nogle af kommunens øvrige 
aflastningspladser.

Hvis man som pårørende har brug for en fast ugentlig dag til andre 
aktiviteter, skal borgeren visiteres til en fast plads på daghjemmet, 
og dette falder ikke ind under gæstepladserne. 

Pladserne er til mennesker med hukommelses-problematikker, som 
ikke kan være alene hjemme. 

Kontakt
Man ringer til daghjemmet og spørger, om der er en ledig 
gæsteplads. Man skal i telefonen redegøre for, hvad årsagen er  
til behovet for en dagsplads. 

Åbningstider
Daghjemmet har åbent mellem 09.30 og 15.00. 

Det er op til borgeren og den pårørende, i hvilket interval inden for 
åbningstiden borgeren kommer, men det skal aftales telefonisk, så 
det koordineres, i tilfældet af at daghjemmet denne dag skal på 
udflugt eller lignende.



Transport
I står selv for transporten til og fra daghjemmet.

Mad
Hvis I ringer inden klokken 09.00 den pågældende dag, kan der 
bestilles mad til dagen. Husk at medbringe kontanter til at betale 
for maden og kaffe-måltiderne (ca. 80 kr.). 

Hvad skal der medbringes?
• De hjælpemidler, der er brug for i løbet af dagen.
• Madpakke, hvis der ikke er bestilt mad gennem daghjemmet.
• Evt. bleer. 

Medicin
Vi kan uddele doceret medicin, i det omfang det er registreret i 
vores system, hvad der er ordineret. Vi giver ikke en borger medicin, 
der ikke er doceret af sundhedsfagligt personale. 

Økonomi
Det er gratis at benytte en gæsteplads på daghjemmet.

Kontakt
Daghjemmet på Demenscenter Baeshøj,  
Baeshøjgaardsvej 6, 4560 Vig

23 31 80 67 eller daghjemmetbaeshoej@odsherred.dk

mailto:daghjemmetbaeshoej@odsherred.dk
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