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MYNDIGHEDSFUNKTION:

HJÆLP TIL
AFLASTNING/AFLØSNING

Ældre- og Handicapafdelingen
Tlf. nr.:
Ældrechef 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, fredag 8.00-12.00
Visitator Jonna Raasted
Visitator Nanny Frisgaard
Værestedet, Bredgade 4
9362 Gandrup
Telefontid:
Mandag – fredag kl. 12.00-13.00

- hvad du kan forvente fra

kommunen

98 25 80 16
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Hvem kan få hjælp?
•

•
•
•
•

Hvis din ægtefælle eller andre nære pårørende
varetager en væsentlig del af plejen og omsorgen hele døgnet i dit eget hjem, og hvor dine
pårørende har brug for hjælp, såfremt de fortsat
skal kunne varetage opgaven.
Hvis dine pårørende er syge eller er på ferie, og
du vurderes til ikke kunne være alene.
Hvis du efter et hospitalsophold har brug for at
opnå et bedre funktionsniveau inden du kommer tilbage til dit eget hjem.
Hvis du på grund af midlertidig svækkelse i en
kortere periode ikke kan klare dig alene i dit
hjem.
Der gives ikke aflastningsophold på kommunens plejecentre til personer der har midlertidig
ophold i kommunen.

Hvilke behov dækker ydelsen?
Aflastning af ægtefælle eller andre nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller
psykisk handicap, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet.
Hvad er formålet med hjælpen?
Varigt eller i en begrænset periode at aflaste ægte-

Hjemmeplejen har desuden udarbejdet
pjecer for følgende områder:
•

Generel information om hjemmehjælp

•

Hjælp til personlig pleje

•

Hjælp til psykisk pleje og omsorg

•

Hjælp til rengøring

•

Hjælp til indkøb

•

Hjælp til vedligeholdelse af tøj

•

Hjælp til madservice og ernæring

•

Hjælp til genoptræning
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fælle eller andre nære pårørende, så de pårørende
igen får overskud til at varetage plejen.
Hvad kan du få hjælp til?
Afløsning gives i eget hjem
Aflastning gives udenfor eget hjem som dagophold
(under 24 timer), døgnophold (over 24 timer).
Opgaverne kan indeholde hjælp til følgende:
• personlig pleje
• rengøring
• ture i det fri
• avislæsning
• Samvær/omsorg
• træningsopgaver som pårørende selv varetager
• at tilberede og hjælpe med indtagelse af mad.
Hvad kan du ikke få hjælp til?
•
•

Tilberedelse af varmt middagsmåltid
Opgaver der ikke kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hvor megen hjælp kan du få?
Hjælpen gives efter individuel vurdering.
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Kan du selv vælge, hvem der skal hjæl
hjælpe?

Hvad koster hjælpen?

Du har ikke mulighed for frit valg af leverandør,
hjælpen gives kun af kommunens hjemmepleje.

Aflastning
• Dagophold, der opkræves ikke for opholdet,
men du betaler 21,- kr. pr. dag til dækning af
formiddags- og eftermiddagskaffe samt ekstra
drikkevarer. Herudover betales den gældende
dagspris for et måltid varmt mad.
For transport opkræves der 10,- pr. tur (20,- kr.
tur/retur).
• Døgnophold, der opkræves 46,- kr. pr. døgn, til
dækning af drikkevarer, øvrige måltider og vask
af linned. Desuden opkræves der for et måltid
varmt mad.
• Kommunen sørger for transport til plejecenter i
forbindelse med indflytning på aflastningsophold, hvis du ikke selv har mulighed for transport.
• Transport til hjemmet i forbindelse med udskrivning er for egen regning.

Hvem giver hjælpen?
Hjælpen udføres som hovedregel af
• Social- og sundhedshjælpere
• Social- og sundhedsassistenter
• Sygehjælper
• Hjemmehjælper
• Ikke uddannet vikarpersonale efter instruktion.
Hvad omfatter hjælpen?
Ydelsen kan gives for en kortere sammenhængende
periode eller på tilbagevendende enkeltdage.
• Aflastning/afløsning gives uafhængigt af om din
lidelse er midlertidig eller varig.
• Visitatoren afgør, om hjælpen gives i dit eget
hjem eller en aflastningsstue på et plejecenter.
Det kan ikke forventes, at der kan stilles en enestue til rådighed.

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte en visitator.
Desuden henvises til folder om generel information
fir øvrige oplysninger.

