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MYNDIGHEDSFUNKTION:
Ældre- og Handicapafdelingen
Tlf. nr.:
Ædrechef Anette Jensen
Fuldmægtig Randi Elbo Jensen
Borgergade 39, 9362 Gandrup
99 54 99 99
Telefontid:
Man, tirs, og onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00-18.00, fradag 8.00-12.00
Visitator Jonna Raasted
Visitator Nanny Frisgaard
Værestedet, Bredgade 4
9362 Gandrup
Telefontid:
Mandag – fredag kl. 12.00-13.00

HJÆLP TIL
INDKØB M.M.
- hvad du kan forvente fra

kommunen
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Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælp, såfremt kommunen vurderer, at
du helt eller delvist er ude af stand til midlertidigt
eller varigt at foretage dine indkøb.

Hjemmeplejen har desuden udarbejdet
pjecer for følgende områder:
Generel information om hjemmehjælp
Hjælp til personlig pleje

Hvilke behov dækker ydelsen?
Hjælp eller støtte til at udføre nødvendige praktiske
opgaver i hjemmet.

Hjælp til psykisk pleje og omsorg
Hjælp til rengøring
Hjælp til vedligeholdelse af tøj

Hvad er formålet med hjælpen?

Hjælp til afløsning/aflastning

•

Hjælp til madservice og ernæring

•

Sammen med dig at sørge for bestilling/
indkøb af nødvendige dagligvarer.
Hjælperen skal sikre sig at du altid har livsnødvendige friske dagligvarer til rådighed.

Hvad kan du få hjælp til?
Hjælpen kan omfatte følgende opgaver:
Indkøb af dagligvarer.
•
Hjælp til bestilling af varer hos den
lokale købmand en gang ugentlig.
(Finder altid sted, såfremt en dagligvareforhandler i lokalområdet
bringer ud).

Hjælp til genoptræning
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Til egne notater
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•
•

•
•

Der skal handles hos forhandler, der bringer
gratis ud.
Enkelte forhandlere tager betaling ved udbringning af varer til et beløb under 100 kr.
Det tilstræbes derfor at samle indkøbene, så
de overstiger dette beløb.
Indkøb i forbindelse med udskrivning fra sygehus.
Hjælp til at sætte varer på plads, hvis du eller
samlever ikke selv kan gøre det.

Ærinder i bank.
•
Undtagelsesvis betaling af regninger i bank
eller på posthus.
•
Afhentning af mindre kontante beløb
(maksimum 2000 kr.).
Afhentning af medicin.
Afhentning foretages af personalet, såfremt apotek/
købmænd ikke bringer ud, eller hvor pårørende ikke kan. Dette gælder også i akutte tilfælde.
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Hvad kan du ikke få hjælp til?
•
•
•
•

Tilbudsindkøb i flere forskellige forretninger.
Daglige småindkøb (f.eks. ugeblade og cigaretter).
Opgaver som kan varetages af pengeinstitutter/
posthuse.
Hjælp til indkøb gives ikke, hvor der er en rask
person i husstanden, der kan udføre opgaven.

Hvor megen hjælp kan du få?
Hjælpen ydes som udgangspunkt én gang ugentlig
fra mandag til fredag mellem kl. 7.00 -15.00.
Afhentning af akut medicin dog efter behov hele
døgnet.
Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte en visitator.
Desuden henvises til folder om generel information
for øvrige oplysninger.

Til egne notater.

