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1. INDLEDNING

Kvalitetsstandarderne i dette hæfte indeholder en beskrivelse af de ydelser, som Thisted Kommune kan levere i henhold til Lov om social service og Sundhedsloven inden for sundheds- og
ældreområdet, dvs. inden for områderne Visitation og Hjælpemiddeldepot, Træning og Rehabilitering, på plejecentrene og i hjemmesygeplejen.
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Kvalitetsstandarderne skaber et lettilgængeligt overblik over de muligheder for hjælp, som Thisted Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarderne skal ligeledes være med til at sikre, at der er sammenhæng mellem det serviceniveau, som politikerne har vedtaget, og det serviceniveau som borgerne oplever, når de modtager hjælpen.
Kvalitetsstandarderne fungerer som et redskab for borgeren til at få et overblik over, hvilken
hjælp kommunen kan levere. Samtidig er de også et redskab for borgeren til at få et realistisk
indblik i, hvilke forventninger de kan have til kommunens hjælp, og hvilke forventninger Thisted
Kommune stiller til borgeren.
Sundheds- og ældreområdet i Thisted Kommune har en overordnet målsætning om, at kommunens tilbud skal støtte det gode hverdagsliv via rehabilitering. Kommunens tilbud skal hjælpe
borgeren til at bevare en aktiv og selvstændig hverdag så længe som muligt, således at borgeren
bevarer sit gode hverdagsliv. Det at være selvhjulpen i hverdagen er af stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Det skaber trivsel og livsglæde at kunne foretage egne indkøb, hente posten,
tage tøj på og få ordnet andre af hverdagens opgaver. Derfor er den støtte og hjælp kommunen
tilbyder først og fremmest hjælp til selvhjælp, hvor borgeren spiller en aktiv rolle.
Thisted Kommune har en lang række tilbud om støtte, hjælp og omsorg, som er beskrevet i dette
hæfte. Når borgeren henvender sig med en ansøgning om hjælp, vil visitator eller en terapeut
vurdere, hvilken støtte og hjælp borgeren skal tilbydes ud fra hele den samlede vifte af tilbud og i
forhold til borgerens funktionsevne og helbredstilstand.
Målet er at fremme den enkelte borgers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved:
- At støtte og hjælpe borgere med funktionsnedsættelse til at opretholde eller genetablere et
godt liv.
- At borgere med midlertidig funktionsnedsættelse hurtigt genvinder evnen til at klare sig selv.
- At borgere med varig funktionsnedsættelse får den nødvendige hjælp til at klare hverdagens
opgaver og hjælp til selv at klare så mange opgaver som muligt.
- At borgere, der er fuldstændig afhængige af hjælp fra andre, får hjælp til pleje og omsorg.

1.1 Generel information

Når borgeren kontakter Thisted Kommune for at ansøge om hjælp, ser vi sammen på den samlede situation og Thisted Kommunes muligheder for at tilbyde borgeren den støtte, det vurderes,
at vedkommende har brug for.
Hvis der er behov for støtte, hjælp eller der er et ønske om at vide mere om tilbuddene, kan der
rettes henvendelse til Visitation og Hjælpemiddeldepot, Træning og Rehabilitering eller hjemmesygeplejen. Kontaktoplysninger kan ses på side 7 og 8. Familie, læge, sygehus eller hjemmeplejen
kan også kontakte Thisted Kommune på borgerens vegne. Dette kræver dog borgerens samtykke.
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Borgerens hjem er vores arbejdsplads
Som arbejdsgiver er Thisted Kommune via arbejdsmiljølovgivningen forpligtet til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne. Arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet skal være i
orden før arbejdet påbegyndes og under arbejdet.
Thisted Kommune kan derfor stille krav til borgeren om at medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.
En af Arbejdsmiljølovens bestemmelser er, at der skal udarbejdes arbejdspladsvurderinger (APV),
før arbejdet påbegyndes samt ved ændringer i arbejdssituationen. En arbejdspladsvurdering omfatter bl.a. gennemgang af pladsforhold i boligen, vurdering af sundhedsskadelige stoffer, smitterisici, psykologiske forhold samt en vurdering af behovet for hjælpemidler og arbejdsredskaber.
Arbejdspladsvurderingen udføres af en arbejdsmiljørepræsentant fra det arbejdssted, som leverer hjælpen til dig, i samarbejde med de medarbejdere, som skal arbejde hos dig.
I de fleste private hjem er forholdene i orden, men det kan være nødvendigt med eksempelvis:
- Lettere ommøblering
- Udskiftning eller reparation af arbejdsredskaber til brug ved rengøring
- Miljøvenlige rengøringsmidler
- Anskaffelse af hjælpemidler (kommunal udgift)
- At indgå aftaler omkring kæledyr, eks., at der ikke tømmes kattebakker, at husdyr skal være i
et andet lokale grundet allergi, m.v.
- At indgå aftaler omkring samarbejdet med hjælperen
- At indgå aftale om, hvad du selv skal bringe i orden, før hjælperen kan udføre arbejdet
- Indgåelse af aftaler omkring rygning
- Udendørs adgangsforhold skal være sikret
Thisted Kommune har pligt til løbende at følge op på arbejdsmiljøforholdene.

1.2 Oplysningspligt

Borgere, der modtager hjælp fra Thisted Kommune, har jf. retssikkerhedslovens § 11 pligt til at
oplyse kommunen om ændrede forhold, der kan have betydning for den hjælp, borgeren modtager.

1.3 Aktindsigt
Borgere kan søge om aktindsigt i de personlige oplysninger, som kommunen har oprettet i forbindelse med den administrative sagsbehandling. Borgere kan ligeledes søge om aktindsigt i relevante dele af sin omsorgsjournal, hvori pleje og behandling vedrørende borger er beskrevet.
Pårørende kan også få aktindsigt i relevante dele af den pågældende borgers sag, hvis borgeren
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har givet sit skriftlige samtykke hertil. Hvis der ikke forelægger et skriftligt samtykke fra borgeren,
følges reglen om tavshedspligt.
Der ansøges om aktindsigt ved at rette henvendelse til Visitation, Hjemmeplejen eller plejecenter.

1.4 Databeskyttelse

Thisted Kommune overholder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven ved behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere på Thisted Kommunes hjemmeside
http://www.thisted.dk/OmKommunen/Databeskyttelse.aspx

1.4 Klagevejledning

Herunder findes de generelle klagevejledninger for hvert af områderne. Hvis der er særlige forhold i klagevejledningen, der afviger fra den generelle, vil de være nævnt under den pågældende
kvalitetsstandard.
Klagevejledning for hjælpemiddelområdets afgørelser:
Hvis du er utilfreds med din afgørelse eller den hjælp, du modtager, kan du henvende dig til sagsbehandlende ergoterapeut ved Visitation og Hjælpemiddeldepot. Sagsbehandlende ergoterapeut
kan hjælpe dig med at klage. En klage kan være skriftlig eller mundtlig. En skriftlig klage skal være
underskrevet af dig, eller der skal medfølge fuldmagt.
Klagen sendes til:
Thisted Kommune
Att. Visitation og Hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Der gøres opmærksom på, at klagen skal indsendes senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Sagsbehandlende ergoterapeut genvurderer sagen. Hvis ansøger ikke får medhold i klagen, sendes afgørelse herom til ansøgeren, og sender senest 4 uger efter at have modtaget klagen en
kopi af afgørelsen samt sagens akter til Ankestyrelsen, som så skal træffe en afgørelse.
Klagevejledning for Visitationens afgørelser:
Hvis du er utilfreds med din afgørelse eller den hjælp, du modtager, skal du henvende dig til visitator ved Visitation og Hjælpemiddeldepot. Visitator kan hjælpe dig med at klage. En klage kan
være skriftlig eller mundtlig. En skriftlig klage skal være underskrevet af dig, eller der skal medfølge fuldmagt.
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Klagen sendes til:
Thisted Kommune
Att. Visitation og Hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Der gøres opmærksom på, at klagen skal indsendes senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Visitationen genvurderer sagen. Hvis ansøger ikke får medhold i klagen, sendes afgørelse herom
til ansøgeren, og Visitationen sender senest 4 uger efter at have modtaget klagen en kopi af afgørelsen samt sagens akter til Ankestyrelsen, som så skal træffe en afgørelse.
Klager over sagsbehandler ved Visitation og Hjælpemidler:
Henvendelse skal ske til leder af Visitation og Hjælpemidler på tlf. 99 17 19 10.
Kontaktoplysninger Visitation og Hjælpemidler:
Visitationens kontaktcenter kan træffes telefonisk mandag-onsdag kl. 8.00-15.00, torsdag kl. 8.0017.00 samt fredag kl. 8.00-13.00.
Tlf. 9917 1910
Åbningstider:
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 8.00-15.00
kl. 8.00-17.00
kl. 8.00-15.00

Rehabiliteringsteamet Thisted Kommune
Simons Bakke 37
7700 Thisted Kommune
Tlf. 9917 445
Rehabiliteringsteamet kan træffes på hverdage kl. 8.00–9.00.
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Klagevejledning for plejecentrenes tilbud:
Hvis du er utilfreds med omfanget eller indholdet af den hjælp, du modtager, skal du henvende
dig til lederen af plejecentret.
Plejecenterlederen genvurderer sagen. Hvis du ikke får medhold i klagen, får du en afgørelse
herom senest 4 uger efter, og samtidig sendes en kopi af afgørelsen samt sagens akter til Ankestyrelsen, som så skal træffe en afgørelse.
Klagevejledning for Træning og rehabiliterings tilbud:
Kommunens afgørelse om genoptræning efter Lov om social service kan indbringes for Ankestyrelsen. Borgeren sender klagen til kommunen, som videresender til Ankestyrelsen.
Klager over organiseringen af genoptræningen skal rettes til Kommunalbestyrelsen.
Klagevejledning for hjemmesygeplejens tilbud:
Hvis man ønsker at klage over Hjemmesygeplejen, opfordres man til i første omgang at
tage kontakt til teamlederne i Hjemmesygeplejen for at afhjælpe eventuelle misforståelser.
Kontaktoplysninger:
Hjemmepleje Syd
Thisted Kommune
Team Snedsted
Kærvej 9
7752 Snedsted
Tlf. 9917 4350

Hjemmepleje Syd
Thisted Kommune
Team Hurup
Jernbanegade 21
7760 Hurup
Tlf. 9917 4370

Hjemmepleje Nord
Thisted Kommune
Industrivej 5
7700 Thisted
Tlf. 9917 4340 / 9917 4320
Klagevejledning til sygeplejefaglige ydelser:
Derudover kan man som borger klage over sygeplejefaglige ydelser til Patientklagecenteret i Styrelsen for Patientsikkerhed, der fungerer som én samlet indgang for borgere/patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.
Du skal klage digitalt via den selvbetjeningsløsning, der findes på www.borger.dk. Klageskemaet
finder du under ”Sundhed og sygdom” > ”Klage over sundhedsvæsenet” > ”Klage over brud på patientrettighed”. Du kan også finde klageskemaet på http://www.stps.dk/borger-pr.
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Patienterstatningen
Som borger har du mulighed for at søge erstatning hos Patienterstatning, hvis du mener, at der
er sket skade efter den pleje eller behandling du har modtaget i kommunen.
Yderligere information og ansøgning om erstatning kan findes her: https://pebl.dk/da/selvbetjening/anmeld-din-skade

1.5 Kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet 2019

Kvalitetsstandarderne i dette hæfte er gældende fra den 14. maj 2019, og de vil blive revideret én
gang årligt.
Ændringer i serviceniveauet på de enkelte områder kræver en politisk beslutning.

Politisk godkendelse af de samlede kvalitetsstandarder:
Dato: 14. maj 2018
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2. KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER
2.1 Kvalitetsstandard for hjælpemidler, bolig og boligindretning mv.
Lovgrundlag

Lov om social service §§ 112, 113, 114, 116 og 117.
Lov om Arbejdsmiljø § 15

Formål

I forhold til borgeren:
- at medvirke til, at den enkelte får mulighed for at føre en så
normal og selvstændig tilværelse som muligt
- i størst mulig grad at gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen
- at give den handicappede mulighed for at opnå og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet
- at kompensere for den nedsatte funktionsevne og de derved
forbundne merudgifter
I forhold til arbejdsmiljø for personalet på sundheds- og ældreområdet:
- at mindske arbejdsskader, nedslidning og dermed sygefravær
- at skabe trivsel og tryghed ved jobbet
- at modvirke for tidlig arbejdsophør på grund af nedslidning

Målgruppe

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:
- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte
funktionsevne,
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
- er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv
Ydelsen bevilges efter en konkret individuel vurdering, som bl.a.
indeholder en undersøgelse og analyse af ansøgers funktionsniveau og behov – fysisk, psykisk og socialt.

Sagsbehandlingsfrister

Kropsbårne hjælpemidler:
Diabetes: 4 uger
Dog for glukosemålingssystemer: 12 uger
Kompressionsstrømper, brystproteser: 8 uger
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Arm- og benproteser, ortopædisk fodtøj/indlæg, parykker, armog benskinner, ortoser med mere:
- Førstegangsansøgninger: 12 uger
- Andengangsansøgninger: 8 uger
Ansøgning om reparation af visse kropsbårne hjælpemidler: 8
uger
Der kan kun bevilges reparation af hjælpemidler i henhold til Servicelovens § 112.
Bevilling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder:
- Andre hjælpemidler (f.eks. kørestole, ramper, rollatorer m.v.):
13 uger
- Bevilling af små boligændringer: 13 uger
- Bevilling af store boligændringer: 30 uger
- Bevilling af køretøjer (knallert, cykel, elkøretøj): 18 uger
- Bevilling af særlig indretning i biler: 12 uger
- Bevilling af støtte til bil: 24 uger
Ovennævnte tider er i forhold til sagsbehandlingen af ansøgningen, og det er maksimum tider. Kan fristen ikke overholdes, skal
borgeren modtage et brev, hvori det fremgår, hvornår det forventes, at sagen er færdigbehandlet.
Ved hjælpemidler i forbindelse med livstruende sygdomme og
meget syge borgere foretages altid hurtig sagsbehandling og afgørelse.
Beskrivelse af ydelsen

Jf. § 112:
Genbrugshjælpemidler, f.eks.
- kørestol
- ganghjælpemidler
- hjælpemidler til personlig hygiejne
- syns- og hørehjælpemidler
- m.v.
Kropsbårne hjælpemidler, for eksempel.
- Inkontinenshjælpemidler (bleer m.m.)
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-

Paryk
Proteser
Ortoser
Diabetesmaterialer
Ortopædisk fodtøj og indlæg

Jf. § 113:
Kommunen yder hjælp til anskaffelse af forbrugsgoder efter gældende lovgivning. Der ydes dog ikke støtte til forbrugsgoder, der
normalt indgår i sædvanligt indbo.
Jf. § 114:
Kommunen yder støtte til køb af bil til personer med en varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktionstabet skal i
væsentlig grad have forringet evnen til at færdes uden brug af bil
eller i væsentlig grad have vanskeliggjort muligheden for at opnå
eller fastholde et arbejde, der skaffer den pågældende et væsentligt bidrag til forsørgelsen.
Bevilling af automatgear forudsætter påtegning i kørekortet fra
Politiet.
Jf. § 116:
Kommunen yder hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er
nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for
den pågældende.
Jf. § 117:
Kommunen kan yde støtte til befordring til personer, som på
grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler og ikke har
mulighed for at benytte offentlige transportmidler.
(Tilskuddet beregnes ud fra rejsekorttaksten)
Der er ingen aldersbegrænsning på personkredsen, og bestemmelsen kan derfor gælde både børn og voksne.
Ovennævnte lovparagraffer er ikke citeret i deres fulde ordlyd.
Frit valg §§ 112 og 116

Du har mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel udleveret fra
en anden leverandør end den, som kommunen benytter. Du har
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også mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, som
kommunen har bevilget.
Såfremt du ønsker at gøre brug af frit valg, er du selv ansvarlig
for at indkøbe hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet,
dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne
have erhvervet til hos sin leverandør.
Din adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig
identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe.
Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Der kan normalt ikke ydes hjælp til:
- Hjælpemidler eller forbrugsgoder, som er anskaffet før ansøgning og bevilling
- Boligindretning, som er foretaget inden ansøgning og bevilling.
Der ydes ikke hjælp til hjælpemidler til midlertidigt brug, f.eks.
ved ferieophold m.m. Der henvises til hjemkommune eller leje
hos firma.

Hvad koster det

Der er som hovedregel ingen egenbetaling på hjælpemidler.
Undtaget herfra er eks.:
- Forbrugsgoder
- Visse personlige hjælpemidler – herunder ortopædisk fodtøj
- Bilstøtte.
- Første sæt dæk og slanger på kørestole og køretøjer pr. løbende 12 mdr.
Borgeren har for egen regning pligt til at vedligeholde hjælpemidler i forhold til følger af brug af hjælpemidlet og almindelig slidtage.
Borgeren skal ligeledes være opmærksom på, at det er dennes
egen indboforsikring, som er gældende i tilfælde af f.eks. tyveri.

Krav til borgeren

Borgeren har pligt til at medvirke til sagens belysning.
Borgeren har ligeledes pligt til at oplyse om eventuelle ændringer
i funktions- og helbredsforhold, som har betydning for fortsat bevilling.

Opfølgning

Afhængig af sagens karakter kan der ske opfølgning på udlån ved
kontakt til bruger, pårørende og/eller plejepersonale.
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Klagevejledning

Se link nederst på side.
Undtaget herfra er:
Ansøgning om befordring jf. § 117. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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2.2 Kvalitetsstandard for bevilling af bind/bleer/kateter
Lovgrundlag

Lov om social service § 112

Sundhedsloven kapitel 38 §§ 138 og 139
Formål

At afhjælpe generne i forbindelse med varig ufrivillig vandladning
og/eller afføring, samt mangelfuld blæretømning.

Målgruppe

Borgere i Thisted Kommune, som er udredt og behandlet i mulig
udstrækning, og hvor det kan dokumenteres, at inkontinenslidelsen er varig.
Borgere i Thisted Kommune, der lider af mangelfuld blæretømning.
Borgere hvor det har store omkostninger at lade vandet selv,
f.eks. døende.
Borgere hvor hud og slimhinder har behov for aflastning på grund
af hudproblemener.
Behovet skal vise sig ofte eller mere end 1-2 gange i en 7 dages
periode.

Ansøgning

Der kan søges digitalt via Borger.dk
Eller ansøgningen kan sendes til:
Thisted Kommune
Visitation og Hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Eller kontakte Thisted Kommunes Kontinenssygeplejerske på telefon 99 17 19 10.

Sagsbehandlingsfrister

10 uger fra modtagelse af ansøgning og hos borgere, hvor udredning er relevant.
2 til 3 dage hos alvorligt syge borgere, eller hvor der er arbejdsmiljømæssige hensyn, der gør sig gældende.

Beskrivelse af ydelsen

Borgere kan tilbydes kateter, bind eller ble efter princippet bedst
og billigst, hvis ovenstående er afklaret.
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Det er Thisted Kommunes kontinenssygeplejerske, der vurderer,
hvilken type hjælpemiddel, der kan tilbydes, og hvor meget der
kan bevilges pr. døgn efter en individuel vurdering.
I akutte tilfælde, hvor borgere med kontakt til Thisted Kommunes
Hjemmepleje ikke har mulighed for indkøb af et hjælpemiddel,
kan Hjemmeplejen tilbyde nogle få bind/bleer, indtil borgeren selv
får det anskaffet.
Frit valg

Thisted Kommune har aftale med leverandør, der som hovedregel
leverer bind/bleer.
Du har også mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det,
som kommunen har bevilget. Hvis du benytter dig af adgangen til
frit valg, vil du få støtte til dit hjælpemiddel med et beløb svarende
til, hvad kommunen kunne have skaffet hjælpemidlet til.
Din adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig
identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe.
En undtagelse kan være arbejdsmiljømæssige hensyn, hvis borgeren modtager hjælp fra Thisted Kommunes hjemmepleje.

Særlige forhold

Der kan som hovedregel aldrig ydes midlertidig hjælp til indkøb af
kateter og bind/bleer, ligesom det er borgerens eget ansvar at anskaffe sig hjælpemidlet i udredningsperioden. En undtagelse kan
være, hvis der er behov for et hjælpemiddel af arbejdsmiljømæssige hensyn.

Krav til borgeren

Borgeren skal medvirke aktivt til udredning, i den udstrækning
han eller hun formår.
Borgeren har pligt til at oplyse, hvis der sker ændring/bedring i tilstanden, som har betydning for bevillingen.
Borgeren har pligt til at medvirke i forhold til en rehabiliterende
tankegang, hvor borgeren bliver mest mulig selvhjulpen.
Borgeren skal opfatte hjælpemidlet som et personligt hjælpemiddel, som aldrig må videregives eller lånes ud til andre. Overtrædelse af dette vil blive betragtet som socialt bedrageri.
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Opfølgning

Thisted Kommunes kontinenssygeplejerske modtager 2 gange årligt informationer om forbruget på de enkelte bevillinger.
Borgeren kan derfor til enhver tid blive kontaktet med henblik på
en vurdering af behov og forbrug.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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2.3 Kvalitetsstandard for stomihjælpemidler
Lovgrundlag

Lov om social service § 112 og § 113
Sundhedsloven kapitel 38 §§ 138 og 139

Formål

Afhjælpe generne efter en Kolostomi, Ileostomi eller Urostomi
operation.
I størst mulig grad sikre at den enkelte bliver uafhængig af andres hjælp i forbindelse med stomiplejen.

Målgruppe

Borgere i Thisted Kommune, der er opereret og har fået anlagt
en Kolostomi, Ileostomi, eller Urostomi, og hvor det kan dokumenteres, at stomien er varig.

Ansøgning

Der kan søges digitalt via Borger.dk
Eller ansøgningen kan sendes til
Thisted Kommune
Visitation og Hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Eller kontakte Thisted Kommunes Stomisygeplejerske på telefon
99 17 19 10.

Sagsbehandlingsfrist

8 uger for nye ansøgere

Beskrivelse

Borgere kan tilbydes stomihjælpemidler efter princippet
bedst og billigst.
Det er Thisted Kommunes stomisygeplejerske der vurderer,
hvilken type hjælpemiddel der kan tilbydes, og hvor meget
der kan bevilges pr. døgn efter en individuel vurdering.

Definition på Stomihjælpemidler
§ 112

1 dels stomiposer
2 dels stomiposer, bestående af en basisplade og pose.
Pasta
Tætningsringe
Kantsikringer
Stomi bælter
Klæbefjerner
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Barrierefilm
Ved irrigation (skylning af tyktarmen):
Skylleærmer
Vandbeholder
Stomiprop / stomipose
Urostomier:
Kan ud over poser og plader også bevilges
Natpose med lang slange.
Definition Forbrugsgoder § 113

Gazeservietter (Nonwoven swabs)
Vatrondeller
Forbrugsgoderne er her hjælpemidler, der bruges i forbindelse med personlig hygiejne.
Forbrugsgoder betales af den enkelte borger selv når udgiften er under 500,- kr. inden for en overskuelig periode.

Leverandøraftale

Thisted Kommune har leverandøraftale på området.

Frit valg

Du har mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel udleveret fra en anden leverandør end den, som kommunen benytter.
Du har også mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel
end det, som kommunen har bevilget. Hvis du benytter dig
af adgangen til frit valg, vil du få støtte til dit hjælpemiddel
med et beløb svarende til, hvad kommunen kunne have
skaffet hjælpemidlet til.
Din adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis
kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er
fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker
at anskaffe.

Hvad koster det

Der er som hovedregel ingen egenbetaling på hjælpemidler
efter § 112.
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Der er som hovedregel egenbetaling af forbrugsgoder efter
§ 113.
Særlige forhold

Borgere der har fået anlagt en midlertidig stomi får hjælpemidlerne fra sygehuset.
Der kan normalt ikke ydes hjælp til:
- Hjælpemidler eller forbrugsgoder, som er anskaffet før
ansøgning og bevilling

Krav til borgeren

Borgeren skal medvirke aktivt i en udredning af bedste og
billigste stomihjælpemiddel.
Borgeren har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer som
har betydning for bevillingen.
Borgeren skal opfatte hjælpemidlet som et personligt hjælpemiddel, som aldrig må videregives eller lånes ud til andre. Overtrædelse af dette vil blive betragtet som socialt bedrageri.

Opfølgning

Thisted Kommunes Stomisygeplejerske modtager 4 gange
årligt informationer om forbruget på de enkelte bevillinger.
Borgeren kan derfor til enhver tid blive kontaktet med henblik på en vurdering af behov og forbrug.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3. KVALITETSSTANDARDER FOR VISITATION
3.1 Kvalitetsstandard for afløsning
Lovgrundlag

Lov om social service § 84 stk. 1

Formål

At afløse pårørende, der passer en person med et stort pleje- og
omsorgsbehov.

Målgruppe

Ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende.

Sagsbehandlingsfrister

Når du søger om hjælp til afløsning i eget hjem, er der fastsat en
tidsfrist på 2 uger, fra Visitationen modtager din ansøgning, til du
får en afgørelse, og hjælpen kan iværksættes.

Beskrivelse af ydelsen

Afløsning tilbydes ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende,
der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Afløsning kan f.eks. være praktiske opgaver, således at ægtefællen,
forælderen eller den nære pårørende kan have flere ressourcer til
at passe den plejekrævende/klare hverdagen.

Hvordan søger jeg afløsning

Hvis du vil søge om afløsning, skal du henvende dig til Visitationen.
Dine pårørende, hjemmehjælper, sygeplejerske, sygehus eller din
læge kan også henvende sig på dine vegne. Familie/ven/bekendt
er velkommen til at deltage ved besøget af visitatoren.
Du kan kontakte Visitationen på tlf.: 99 17 19 10. Visitator aflægger
besøg.

Valg af leverandør

Der er ikke frit valg af leverandør af afløsning.
Det betyder, at det er en medarbejder fra hjemmeplejen, der afløser i dit hjem.

Opfølgning

Løbende opfølgning

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.2 Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb
Lovgrundlag

Lov om social service
§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have
et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den
enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for
sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en
konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og
forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.
§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og
tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet
for hjælp

Formål

- Medvirke til hel eller delvis selvstændighed i forhold til daglige
gøremål i eget hjem.
- Medvirke til vedligeholdelse og/eller udvikling af fysiske funktionsniveau.
- Medvirke til øget selvstændighed fysisk, psykisk og socialt.
- Medvirke til forebyggelse af funktionsnedsættelse fysisk, psykisk og socialt.

Sagsbehandlingsfrister

Rehabilitering vedrørende personlig pleje etableres indenfor et
døgn, bad dog indenfor 3 døgn og praktisk hjælp indenfor 14
dage.

Beskrivelse af ydelsen

Overordnet indeholder rehabiliteringsforløb:
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- afklaring af hvilke opgaver eller dele af opgaver du har vanskeligt ved at udføre
- træning i en eller flere opgaver
- øvelser målrettet opgaven/opgaverne.
Forudsætninger for at
modtage ydelsen

Der visiteres til rehabiliteringsforløb ved ansøgning om personlig
pleje og/eller praktisk hjælp, hvor det vurderes, at du kan opnå
øget selvstændighed i opgaven/opgaverne gennem et rehabiliteringsforløb
Rehabiliteringsforløbet kan indeholde:
- Støtte og hjælp til igen selvstændigt at kunne udføre opgaver eller dele af opgaver.
- Fokus på om du kan opnå øget selvstændighed i opgaveløsningen ved hjælp af hjælpemidler.
- Fokus på om du ved ændret indretning af dit hjem kan opnå
øget selvstændighed i opgaveløsningen.
- Råd og vejledning målrettet den enkelte opgave
Rehabiliteringsforløb kan kombineres med visitering af ydelser
efter Lov om social service § 83.
Hvis visitator vurderer, at du har et træningspotentiale, skal du
som udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb med henblik
på at blive i stand til at klare dig så selvstændigt som muligt i løsning og udførsel af opgaver.
Ønsker du ikke at deltage i et rehabiliteringsforløb, vil visitering
af ydelser blive afgjort på de foreliggende oplysninger.

Ydelsens omfang

Rehabiliteringsforløb er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger, hverdagstræner og eventuelt pårørende. Et rehabiliteringsforløb har en varighed af typisk 8 - 12
uger, hvorefter der skal foretages en ny vurdering af borgerens
evne til at udføre den ønskede aktivitet.
Opgaven/opgaverne trænes, så den indgår så naturligt i en hverdag som muligt og kan ligge en til flere gange på et døgn.
For personlig pleje kan der være tale om følgende opgaver:
Brusebad
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Personlig hygiejne
Påklædning/afklædning
Kropsbårne hjælpemidler
Morgenmad, væske
Medicin
Forflytning, vending, lejring
Toiletbesøg, bleskift, urinpose
Smøre aftensmad
Daglig oprydning
Hudpleje
Tandpleje, mundpleje
For praktisk hjælp kan der være tale om følgende opgaver:
Rengøring/skift af sengetøj
Renholdelse af gulve
Tørre støv af
Rengøring af håndvask, toiletkumme, spejl på badeværelse
Skift af sengetøj
Rengøring af køleskab
Aftørring af køkkenbord
Aftørring under køkkenvask
Afprøvning af rengøringsredskaber
Tøjvask
Sætte maskine i gang
Hænge tøj op
Tage tøj ned, lægge på plads
Vejledning i forhold til anden arbejdsgang eller boligændring.
Indkøb
Skrive indkøbsseddel
Bestille varer
Sætte varer på plads
Kontrollere datomærkning på madvarer
Rengøring af hjælpemidler
Iltkoncentrator
Inhalationsapparat
Høreapparat
Ganghjælpemiddel
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Hverdagsøvelser
Gangtræning ude og inde med og uden ganghjælpemiddel
Afprøvning af hjælpemiddel.
Instruktion og vejledning i specifikke øvelser med fokus, eksempelvis bevægelighed, styrke, balance og udholdenhed.
Hvordan søges der
om/visiteres der til rehabiliteringsforløb

- ved henvendelse til Visitationen om hjælp til personlig pleje
og/eller praktisk hjælp.
- ved genvurdering af hjælp.
- i forbindelse med udskrivelse fra sygehus, midlertidige ophold
eller døgnoptræningshold.
- fra hjemmeplejens personale, Træning og rehabiliterings øvrige
terapeuter og forebyggende sygeplejersker.
Visitator vurderer ud fra en konkret og individuel vurdering, om
der skal visiteres til rehabiliteringsforløb.
Familiemedlem, ven eller bekendt er velkommen til at deltage
ved besøg af visitator.

Leverandører

Rehabiliteringsforløbet udføres af et tværfagligt team bestående
af fysioterapeuter, ergoterapeut og social- og sundhedsassistenter og -hjælpere ansat i Thisted Kommune.
Personalet i hjemmeplejen vil ofte starte hjælpen og vil være den
gennemgående person i dit rehabiliteringsforløb.
Terapeuten aflægger besøg med henblik på vurdering af rehabiliteringsforløb inden for en uge efter henvendelse fra visitator.
Idet der er tale om rehabilitering, er der ikke frit valg af leverandør for denne ydelse.

Forløb

Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges i tæt samarbejde mellem
dig og personalet i hjemmeplejen/terapeut i Thisted Kommune
og retter sig konkret mod den eller de hverdagsopgaver, som du
har fået svært ved.
Forud for opstart af rehabiliteringsforløbet vil du derfor få besøg
af personale fra hjemmeplejen eller terapeut.
Rehabiliteringsforløbet vil løbende blive justeret ud fra mål og
behov.
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Besøg hos dig i forbindelse med rehabiliteringsforløb må ikke aflyses.
Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer f.eks. sygdom hos andre borgere eller medarbejdere eller i forbindelse
med helligdage.
Hvis besøg hos dig i forbindelse med rehabiliteringsforløb undtagelsesvis ikke bliver på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet
hurtigst muligt.
Afvigelser på mindre end en time fra det aftalte tidspunkt meddeles ikke.
Krav til modtageren a
rehabiliteringsforløb

Når du modtager rehabiliteringsforløb i hjemmet, er dit hjem
også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden, før du kan få hjælp.
Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Thisted Kommune henstiller til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet.
Rehabiliteringsforløb kræver din tilstedeværelse. Derfor er det
vigtigt, at du husker at melde afbud til hjemmeplejen, hvis du
ikke er hjemme.
Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har
kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderen vil
bl.a. kontakte dine pårørende. Hvis der er begrundet mistanke
om, at der noget galt, beder medarbejderen en låsesmed om at
åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du selv betale for låsesmeden.
Du skal som udgangspunkt selv købe miljøvenlige rengøringsmidler, vaskepulver, støvsuger med god sugeevne (inkl. støvsugerposer), koste, spande, mopper. Støvsugerskaft og moppe skal
være min. 150 cm lang og gerne med teleskopstang.

Hvad koster det

Et rehabiliteringsforløb er gratis.
I forbindelse med træningen kan træningsteamet anbefale, at du
anskaffer mindre hjælpemidler.
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Opfølgning

Den løbende opfølgning og vurdering vil blive foretaget af hjemmeplejen, terapeut eller visitator.
Har du opnået selvstændighed i opgaven/opgaverne, vil rehabiliteringsforløbet blive afsluttet.
Er du efter endt rehabiliteringsforløb stadig ude af stand til eller
har meget vanskeligt ved selvstændigt at udføre opgaven/opgaverne, vil visitator foretage ny visitation med henblik på visitering
til kompenserende hjælp jf. Lov om Social Service § 83.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen om tildeling af rehabiliteringsforløb kan
indbringes for Ankestyrelsen, men op- og nedjusteringer i den
konkrete rehabiliteringshjælp kan ikke påklages.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.3 Kvalitetsstandard for GPS-sporingsredskaber
Lovgrundlag

Lov om social service § 112 med opmærksomhed på SEL §125 magtanvendelse

Formål

- at give dig, med særlig risiko for ikke at kunne finde vej hjem,
mulighed for at bibeholde tidligere aktivitetsniveau.
- at give dig mulighed for at forlade hjemmet i ærinder, gåture og
lignende
- at give dine pårørende eller plejepersonale mulighed for at opspore/finde dig og følge dig hjem igen
- at kunne videregive information om din færden til Politiet ved
evt. eftersøgning.

Målgruppe

Mennesker med manglende og/eller nedsat orienteringsevne og
hukommelsessvækkelse.

Sagsbehandlingsfrister

Når du søger om en GPS, er der fastsat en tidsfrist på 2 uger fra Visitationen modtager din ansøgning, til du får en afgørelse, og hjælpemidlet kan etableres.

Beskrivelse af ydelsen

GPS er et sporingsredskab, der giver mulighed for at kunne finde
mennesker, som har mistet orienteringsevnen.
GPS’en kan have tovejs kommunikation.
GPS’en kodes til at sende en besked til en mobiltelefon og/eller
computer, hvis LOMMY PERSONAL ’en kommer uden for en nærmere bestemt afgrænsning i området.
Det kan være pårørende og/eller plejepersonale, der modtager beskeden.
GPS kan bevilges midlertidig eller som varig hjælp.
Demenskoordinator sørger for både opsætning og nedtagning af
GPS.
Nogle GPS-modeller har en rød alarmknap, så personen, der bærer GPS’en, kan tilkalde hjælp, hvis han/hun kommer i vanskeligheder.
GPS-sporingsredskaber kan nu også indbygges diskret i skosåler,
nydelige sportsure, små fikse æsker der kan ligge i tasker og lommer m.m. Kig gerne på www.safecal.dk og snak med demenskoordinatoren.

Hvordan søger du om et
GPS-sporingsredskab

Hvis du vil søge om et GPS-sporingsredskab, skal du henvende dig
til demenskoordinatoren.
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Dine pårørende, hjemmehjælper, sygeplejerske, sygehus eller din
læge kan også henvende sig på dine vegne. Du kan kontakte demenskoordinatoren på tlf. 99 17 19 10.
Opfølgning

Der vil blive lavet revurdering ved ændring i situation og minimum
hver 6. måned.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.4 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp
Lovgrundlag

Lov om social service § 83

Formål

For at blive visiteret til praktisk hjælp skal det vurderes om et hjælpemiddel og/eller rehabiliteringsforløb kan medvirke til, at du selvstændigt eller delvist selvstændigt kan udføre opgaven/opgaverne,
som du kun meget vanskeligt eller ikke selv kan udføre.
- at du får hjælp og støtte til opgaver, som du ikke eller kun meget
vanskeligt kan udføre på egen hånd.
- at du kan leve så normalt og selvstændigt et liv, som muligt.
- den hjælp, du kan få, afhænger af, hvad du selvstændigt kan
klare, og hvad andre i din husstand kan hjælpe til med. Hjælpen
er hjælp til selvhjælp, så du så vidt muligt selv hjælper med at
løse opgaverne.

Målgruppe

Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaverne.

Forudsætning for at
modtage praktisk hjælp

For at du kan modtage praktisk hjælp, skal du deltage i et afklaringsforløb.
Hjælpen er ikke bestemt af alder, men tager udgangspunkt i dit individuelle behov. Det skal derfor afklares, hvad du eller andre i
hustanden kan, før det kan vurderes, hvilke hjælp du eventuelt kan
bevilges.

Hvordan søger jeg om
praktisk hjælp

Hvis du vil søge om praktisk hjælp, skal du henvende dig til Visitationen. Dine pårørende, hjemmehjælper, sygeplejerske, sygehus eller din læge kan også henvende sig på dine vegne. Familie/ven/bekendt er velkommen til at deltage ved besøget af visitatoren.
Du kan kontakte Visitationen på tlf. 99 17 19 10. Visitator aflægger
besøg.

Sagsbehandlingsfrister

Når du søger om praktisk hjælp, er der fastsat en tidsfrist på 4
uger fra Visitationen modtager din ansøgning, til du får en afgørelse, og hjælpen kan iværksættes. Der er tale om en generel frist.
Hjælpen iværksættes senest 14 dage efter, den er bevilget.

Beskrivelse af ydelsen

Renholdelse
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Du kan få hjælp til renholdelse af daglige opholdsrum svarende til
en ældrebolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og indendørs gangareal (ca. 67m2).
Du kan som udgangspunkt visiteres til at få gjort rent i din bolig hver
3. uge.
Renholdelsen kan f.eks. omfatte hjælp til:
- støvsuge tæpper og gulve
- tørre støv af
- vaske/moppe gulve i stuer, soveværelse, badeværelse, køkken
og indendørs gangarealer
- renholdelse af håndvask, toiletkumme og spejl på badeværelse
- renholdelse af køleskab og aftørring af køkkenbord
- Skifte sengetøj efter aftale.
Tøjvask
Du kan som udgangspunkt få hjælp til at vaske tøj hver uge.
Tøjvask kan f.eks. omfatte hjælp til at:
- sortere vasketøj
- vaske tøj i egen vaskemaskine eller ved fælles vaskeri
- Håndvask af mindre beklædningsdele f.eks. støttestrømper,
korset
- tørring af tøj
- lægge tøj sammen og på plads
Indkøb
Indkøb kan f.eks. omfatte hjælp til:
- skrive en indkøbsseddel
- bestille varer
- sætte varer på plads
- kontrollere datomærkning på madvarer
- refusion af udgifter til vareudbringning 1x ugl.
Du kan som hovedregel få hjælp til at købe ind hver uge.
Rengøring af hjælpemidler
Rengøring af hjælpemidler kan f.eks. omfatte:
- plejeseng
- kørestol
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-

toiletforhøjer
bækkenstol m. bækken
iltkoncentrator
inhalationsapparat

Rengøring af hjælpemidler vurderes individuelt og konkret.
Hvornår udføres hjælpen?

Praktisk hjælp leveres primært på hverdage i tidsrummet kl. 8-15.
Tidspunkterne aftales altid med leverandøren. Leverandør udmelder et ca. tidspunkt, og sker der afvigelse på mere end en time, får
du besked.

Hvem udfører hjælpen?

Når du er visiteret til praktisk hjælp, kan du selv vælge, hvem der
skal levere hjælpen.
Du har følgende valgmuligheder:
- Den kommunale hjemmepleje
- Private leverandører. Thisted Kommune har på nuværende tidspunkt 6 private leverandører
- Egen hjælper efter Lov om social service § 94: Du kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes
af Visitationen og ansættes derefter i det antal timer, du har fået
bevilget hjælp
- Kontant tilskud/naturalhjælp efter Lov om social service § 95:
Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere
end 20 timer om ugen
- Fritvalgsbevis
Hvis du både får praktisk hjælp og personlig pleje, kan du vælge at
få den personlige pleje fra én leverandør og den praktiske hjælp
fra en anden leverandør.
Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller visitator hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, du har valgt.

Hvis du vil skifte leverandør

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte visitationen
og oplyse om, hvem du ønsker skal levere din hjælp.
Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra den 1. i en måned.

Hvis der sker ændringer

Hjælpen må ikke aflyses af leverandøren.
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Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt
besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom
hos andre borgere eller medarbejdere eller i forbindelse med helligdage.
Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet af leverandøren så hurtigt som muligt.
Samtidig får du tilbudt et erstatningsbesøg. Afvigelser på mindre
end 1 time fra det aftalte tidspunkt meddeles ikke.
Hjælpen leveres kun, når du er hjemme. Derfor er det vigtigt, at du
husker at melde afbud til leverandøren, hvis du ikke er hjemme.
Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har
kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil
bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende.
Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder
medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis
det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du selv betale for låsesmeden.
Krav til modtageren af
praktisk hjælp

Når du modtager praktisk hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være
i orden, før du kan få hjælp.
Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Thisted Kommune henstiller til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet.
Der bevilges som udgangspunkt ikke hovedrengøring og der bevilges ikke opvask efter gæster.
Hvis du har husdyr, skal det/de være lukket i et andet rum. Der gøres ikke rent efter husdyr og/eller deres efterladenskaber.

Hvad koster hjælpen

Praktisk hjælp er gratis.
Du skal som udgangspunkt selv købe miljøvenlige rengøringsmidler, vaskepulver, støvsuger med god sugeevne (inkl. støvsugerposer), koste, spande, mopper. Støvsugerskaft og moppe skal være
min. 150 cm lang og gerne med teleskopskaft.

Opfølgning

Løbende opfølgning
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Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.5 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp – madservice
Lovgrundlag

Lov om social service § 83.

Formål

At forebygge sygdom og fremme sundhed ved en ernæringsrigtig
kost.

Målgruppe

Tilbud om madservice med udbringning gives til personer, som på
grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan sikre en ernæringsrigtig kost eller kan opsøge det nærmeste plejecenter eller
anden godkendt leverandør.
Tilbud om madservice uden udbringning gives til personer, som
på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan sikre en ernæringsrigtig kost, men kan opsøge det nærmeste ældrecenter eller anden godkendt leverandør.

Sagsbehandlingsfrister

Når du søger om madservice, er der fastsat en tidsfrist på en uge,
fra Visitationen modtager din ansøgning, til du får en afgørelse.
Ved behov for madservice i forbindelse med udskrivelse fra sygehus iværksættes hjælpen hurtigst muligt – dog inden for et døgn.

Beskrivelse af ydelsen

Madserviceordningen har følgende valgmuligheder:
- udbragt kølemad ugentligt
- udbragt frostmad hver eller hver anden uge
- madpakke kan leveres i forbindelse med madserviceordningen
(frost)
- proteindrik kan leveres i forbindelse med madserviceordningen
(frost)
- diætkost leveres kun efter ordination
- spise på det lokale ældrecenter

Skift af leverandør

Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra den 1. i en måned.

Hvordan søger jeg madservice

Henvendelse til visitationen på tlf. 99 17 19 10
Der foretages en konkret og individuel vurdering af behovet af visitator.
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Leverandør

Leverandør af madservice kan træffes telefonisk på hverdage mellem kl. 8.00–9.00.
Kølemad udbringes 1 gang ugentligt (som udgangspunkt 7 portioner).
Frostmad udbringes hver eller hver anden uge (som udgangspunkt 7 eller 14 portioner).
Modtageren får ved 1. levering et mere præcist tidspunkt for efterfølgende levering.
Ved udskrivelse fra sygehus eller midlertidig plads skal henvendelse om genoptagning af madserviceordning ske til leverandøren
af madservice.

Hvad koster maden

Der betales efter gældende takst for mad, som kan findes her:
https://www.borger.dk/aeldre/Hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/Madservice
Betaling: Du modtager en regning en gang pr. måned, hvor du betaler et acontobeløb forud.
Umiddelbart efter månedens udgang laver vi en opgørelse over de
måltider, du har fået.
Har du fået flere eller færre end de aftalte måltider, reguleres det
efterfølgende.

Hvilke krav stilles til
borgeren

Du skal som udgangspunkt være hjemme på det aftalte tidspunkt.
Du skal sikre at adgangsforholdene er i orden.
Afmelding af mad meddeles senest kl. 13.00 dagen i forvejen.

Opfølgning

Løbende opfølgning

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.6 Kvalitetsstandard for midlertidige pladser på Kristianslyst,
Sct. Thøgersgård og Fjordglimt
Lovgrundlag

Lov om social service § 84 stk. 2

Formål

Formålet med de midlertidige pladser er:
- at afklare borgerens fremtidige behov
- at iværksætte målrettet rehabilitering
- at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehus
- at aflaste ægtefælle eller andre pårørende, der passer en borger
med fysisk eller psykisk nedsat funktionsniveau
- at give ægtefælle eller andre pårørende mulighed for ferie
- at genvinde og optræne færdigheder i forbindelse med enten
sygdom eller sygehusophold
- at støtte borgeren igen kan klare sig i hjemmet eller visiteres til
anden bolig
- at give pleje og omsorg i livets sidste fase

Målgruppe

Målgruppen til de midlertidige pladser er:
- Personer, der i en tidsbegrænset periode, har behov for rehabilitering, støtte og omsorg hele døgnet i en grad der ikke kan tilgodeses i eget hjem
- Personer, der i en tidsbegrænset periode, har behov for genoptræning af tidligere færdigheder
- Personer, der har behov for en afklaring af deres situation
- Personer med stort plejebehov, hvor pårørende har behov for
aflastning

Beskrivelse af hvad
ydelsen kan indeholde

- Observation, beskrivelse og analyse af funktionsniveau fysisk,
psykisk og socialt.
- Udarbejdelse af mål for opholdet, iværksættelse af handlinger
samt daglig opfølgning og evaluering af handlinger
- Observation af borgerens tilstand og udvikling
- Støtte og hjælp til de personlige og praktiske opgaver borgeren
ikke selvstændigt kan udføre
- Udvikling og vedligeholdelse af borgerens funktioner i videst mulige omfang i samarbejde med fysio- eller ergoterapeut

Hvad visiteres du til og
hvornår?

De ydelser, man kan visiteres til, sker ud fra en individuel og konkret vurdering af borgerens funktionsniveau.
Et ophold på en midlertidig plads i Thisted Kommune er tidsafgrænset.
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Ophold jf. aflastning af pårørende. Der skal gerne søges senest 14
dage før – ansøgninger der kommer senere end det vil blive behandlet i det omfang, det er muligt.
Det er et krav, at borgerens medicinliste er afstemt med egen læge
og opdateret i FMK (Fælles Medicinkort).
Hvordan iværksættes
tilbuddet?

Det er Thisted Kommunes Visitation, der visiterer til et ophold på
midlertidige pladser.
Henvendelse til visitationen på tlf. 99 17 19 10

Hvilke personalegrupper leverer ydelsen?

Der er følgende personalegrupper tilknyttet de almene midlertidige pladser:
- Sygeplejersker
- Social- og sundhedsassistenter
- Social- og sundhedshjælpere
- Ergo-/fysioterapeuter

Hvordan dokumenteres
indsatsen?

Der dokumenteres i borgerens elektroniske omsorgsjournal jf. instruks om sygeplejefaglige optegnelser.

Hvad koster opholdet?

Der betales for mad og ophold efter gældende takst.
Der kan søges om nedsat betaling ved kommunen efter gældende
regler
Befordring til og fra opholdet samt mellem forskellige typer af
midlertidige ophold betales af borgeren.

Opfølgning

Løbende opfølgning

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.7 Kvalitetsstandard for nødkald
Lovgrundlag

Lov om social service § 112.

Formål

At give borgere med en varig funktionsnedsættelse mulighed for
at tilkalde hjælp.

Målgruppe

- Borgere med varig funktionsnedsættelse, som medfører hyppige
fald eller risiko for hyppige fald.
- Borgere med motoriske, kognitive eller sproglige funktionsnedsættelser, der ikke er i stand til at benytte telefon eller mobiltelefon
Borgeren skal være i stand til at betjene nødkaldet på relevant vis.

Sagsbehandlingsfrister

Når du søger om en nødkald, er der fastsat en tidsfrist på 2 uger
fra Visitationen modtager din ansøgning, til du får en afgørelse, og
hjælpen kan i værksættes.
Alarmen opsættes senest 3 hverdage efter den er bevilget.

Beskrivelse af ydelsen

Nødkaldet er en mulighed for at kunne tilkalde hjælp.
- Den skal enten bæres om halsen eller som armbånd hele døgnet, også under bad.
- Du er indstillet på, at der etableres elektronisk nøglesystem eller
nøgleboks.
- Du er oplyst om, at nødkaldet bliver kontrolleret 1 gang i døgnet
og derved betaler du opkaldsafgift via dit telefonselskab.
- Nødkaldet etableres via et GSM-modul til mobiltelefonen. Det er
en forudsætning for denne løsning, at der er fuld mobildækning i
området.
- Nødkald kan oprettes via fastnetforbindelse (analog forbindelse).
Der kan ydes hjælp til oprettelse af fastnet, men ikke betaling af
telefonabonnement. Det betales af borgeren.
- Ved analog forbindelse kan telefonsvarer, nummerviser, Duet,
IP-telefoni ikke samarbejde med nødkald.
OBS – kort rækkevidde.
Nødkaldet kan bevilges midlertidig eller som varig hjælp. Hjælpemiddeldepotet sørger for både opsætning og nedtagning af nødkald.

Hvordan søger du om et
nødkald?

Hvis du vil søge om et nødkald, skal du henvende dig til Visitationen. Dine pårørende, hjemmehjælper, sygeplejerske, sygehus eller
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din læge kan også henvende sig på dine vegne. Du kan kontakte
Visitationen på tlf. 99 17 19 10.
Hvem modtager alarmen?

Nødkaldet kan benyttes hele døgnet.
Når du aktiverer din alarm, bliver alarmen besvaret på en bemandet vagtcentral, der videregiver besked til hjemmeplejen. Hjemmeplejen vil kontakte dig hurtigst muligt.

Opfølgning

Løbende opfølgning

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.8 Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
Lovgrundlag

Sundhedslovens §131 og §132.
Sundhedsstyrelsens vejledning om kommunal tandpleje.

Formål

At tilbyde tandpleje – primært i eget hjem - til voksne over 18 år,
der på grund af vidtgående fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser ikke kan eller kun meget vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejeordninger.

Målgruppe

Borgere over 18 år i Thisted Kommune, der på grund af fysiske
og/eller psykiske funktionsnedsættelser, ikke kan eller kun meget
vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
Og du skal være over 18 år.

Sagsbehandlingsfrister

Når du søger om omsorgstandpleje, er der afsat en tidsfrist på 4
uger fra Visitationen modtager din ansøgning, til du får en afgørelse.

Beskrivelse af ydelsen

Forebyggende og behandlende tandpleje for at sikre, at borgeren:
-har den bedst mulige tyggeevne
-undgår smertefulde tilstande i mundhulen og derved fremme
borgerens samlede sundhed og trivsel
-har en god tandstatus
-får nødvendig vejledning i daglig tand- og mundpleje

Hvad koster det?

Der er en egenbetaling på Omsorgstandpleje efter gældende takst,
som kan findes her: https://www.sundhed.dk/borger/behandlingog-rettigheder/tandlaege/omsorgstandpleje-og-specialtandplejeny/
Beløbet stiger med få kroner hvert år (satsregulering 1,5 %).
Her ud over er al behandling gratis for borgeren.

Frit valg

Du har mulighed for at vælge en anden tandlæge end Hjemmetandlægen I/S, men det er en betingelse af pågældende tandlæge
kan varetage behandlingen i dit hjem.

Hvor foregår det?

I Thisted Kommune varetages omsorgstandplejen af en mobil privat leverandør Hjemmetandlægen I/S eller af den tandlæge du har
valgt, som har mulighed for at behandle dig i eget hjem.

Hvordan søger du om
omsorgstandpleje?

Hvis du vil søge om at blive visiteret til omsorgstandpleje, kan du,
din familie eller plejepersonale rette henvendelse til Visitation og
Hjælpemiddeldepot på tlf. 99171910.
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Opfølgning

Løbende opfølgning

Klagevejledning

Klager over Kommunens afgørelse vedrørende Omsorgstandpleje
rettes til Patientklagecenteret i Styrelsen for Patientsikkerhed, der
fungerer som én samlet indgang for borgere/patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.
Du skal klage digitalt via den selvbetjeningsløsning, der findes på
www.borger.dk. Klageskemaet finder du under ”Sundhed og sygdom” > ”Klage over sundhedsvæsenet” > ”Klage over brud på patientrettighed”. Du kan også finde klageskemaet på
http://www.stps.dk/borger-pr.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt

Aktindsigt
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3.9 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje
Lovgrundlag

Lov om social service § 83

Formål

- Der vurderes, om et rehabiliteringsforløb eller evt. et hjælpemiddel kan medvirke til, at du selv kan udføre opgaven/opgaverne.
- At du får hjælp og støtte til opgaver, som du ikke eller kun meget
vanskeligt kan udføre på egen hånd.
- at du kan leve så selvstændigt et liv, som muligt.
- den hjælp, du kan visiteres til, afhænger af, hvad du selv kan
klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe til med. Hjælpen er
hjælp til selvhjælp, så du så vidt muligt selv hjælper med at løse
opgaverne eller dele af opgaverne.

Målgruppe

Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer ikke selv kan eller har meget vanskeligt ved at udføre opgaverne.

Sagsbehandlingsfrister

- Når du søger om hjælp og støtte til personlig pleje, er der fastsat
en tidsfrist på én uge fra Visitationen modtager din ansøgning, til
der er truffet en afgørelse.
- Ved behov for akut hjælp til personlig pleje skal vagthavende sygeplejerske igangsætte akut hjælp.
- Feriegæster fra andre kommuner skal meldes senest 1 uge før
ankomst til ferieadressen til Thisted Kommunes visitation.
- Ved behov for hjælp til personlige opgaver ved udskrivelse fra sygehus, sættes hjælpen i gang ved udskrivelsen.

Hvordan søger jeg om
personlig hjælp

Hvis du vil søge om hjælp til personlig hjælp og pleje, skal du henvende dig til Visitationen. Dine pårørende, hjemmehjælper, sygeplejerske, sygehus eller din læge kan også henvende sig på dine
vegne. Familie/ven/bekendt er velkommen til at deltage ved besøget af visitatoren.
Du kan kontakte Visitationen på tlf. 99 17 19 10.

Beskrivelse af ydelsen

Fysisk pleje og omsorg
- blive vasket og komme i bad
- få vasket og friseret håret
- komme på toilet, tømme bækken, kolbe, kateterpose
- tage tøj på og af
- tage kropsbårne hjælpemidler på og af
- forflytning
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Medicin
- Hjælp til at indtage doseret medicin efter ordination.
Ernæring
- hjælp til at anrette mad
- hjælp til at indtage mad og drikke
- smøre mad
- opvarme færdigretter, dette foregår i mikrobølgeovn. Medarbejderne tilbereder ikke mad i gryder, pander mv.
Daglig almindelig oprydning
- opvask (ikke efter gæster)
- aftørre køkkenbord
- tømme affaldsspand
- glatte seng
- tømme postkasse
Psykisk pleje og omsorg
- tilsynsbesøg/ omsorgsbesøg
- hjælp til avislæsning/ post
Målrettede pædagogiske opgave
- vejledning, rådgivning som er opgaverelateret.
Den personlige pleje tilrettelægges i tæt samarbejde med dig, og
plejen udføres med respekt for din integritet og blufærdighed.
Hvor ofte du kan modtage personlig pleje, afhænger af dit konkrete og individuelle behov for hjælp.
Hvornår udføres hjælpen?

Du kan visiteres til personlig pleje hele døgnet afhængigt af dine
individuelle, konkrete behov.
Hjælp til personligt pleje om morgene skal være igangsat inden kl.
10.30. Tidspunkterne aftales altid med leverandøren. Leverandør
udmelder et ca. tidspunkt, og sker der afvigelse på mere end en
time, får du besked.

Hvem udfører hjælpen?

Du har følgende muligheder:
- Den kommunale hjemmepleje.
- Private leverandører, som kommunen har godkendt.
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- Egen hjælper efter Lov om social service § 94: Du kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes
af Thisted kommune og ansættes derefter i det antal timer, du
har fået bevilget hjælp.
- Kontant tilskud/naturalhjælp efter Lov om social service § 95:
Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp og er visiteret til mere end 20 timer om ugen.
- Fritvalgsbevis
Hvad koster hjælpen?

Personlig pleje er gratis.
Du skal selv købe sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude mv.

Hvis du vil skifte leverandør

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte visitationen
og oplyse om, hvem du ønsker skal levere din hjælp.
Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra den 1. i en måned.

Opfølgning

Løbende opfølgning

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.10 Kvalitetsstandard for plejebolig
Lovgrundlag

Lov om almenboliger § 54 a.

Formål

- I væsentlig grad at lette dit hverdagsliv.
- At sikre et godt hverdagsliv.

Målgruppe

- Du kan søge om en plejebolig, hvis du har behov for en anden
bolig og har et væsentligt behov for pleje og omsorg døgnet
rundt, som ikke kan tilgodeses i nuværende bolig.
- Du skal på visitationstidspunktet være indstillet på at flytte, når
du får tildelt en plejebolig.
- Du skal på visitationstidspunktet have et stabilt funktionsniveau,
dvs. at der som udgangspunkt ikke kan ansøges i forbindelse
med akut sygdom/indlæggelse/aflastning.

Sagsbehandlingsfrister

Fra din henvendelse til Visitationen angående ansøgning om bolig
til ansøgningen er udfærdiget og videresendt til sagsbehandling i
Visitationens boliggruppe, er der en sagsbehandlingsfrist på 4
uger.
Fra boliggruppen har modtaget din ansøgning, er der en sagsbehandlingsfrist på 3 uger, før du modtager en afgørelse.
Der kan i enkelte tilfælde ske en udsættelse af afgørelsen, hvis der
er særlige forhold, der kræver yderligere belysning eller lægefaglig
vurdering.

Beskrivelse af ydelsen

Almene plejeboliger.
Skærmede plejeboliger.
Psykiatriske plejeboliger.
Special plejeboliger

Hvilken hjælp kan du få
i en plejebolig?

Du tilbydes hjælp efter Thisted Kommunes kvalitetsstandard for
pleje og omsorgsydelser i plejeboliger.

Hvem kan visiteres til
en almen plejebolig?

- Personen skal have et væsentligt pleje- og omsorgsbehov, der
ikke kan ydes i nuværende bolig
- Og personen skal have en væsentlig begrænset evne til at tage
vare på sig selv
- Og personens adfærd skal være forenelig med det at bo sammen med andre
- Ægtepar/samlevende har ret til at blive boende sammen, selvom
kun den ene opfylder betingelserne for at få en bolig
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- Efterlevende ægtefælle/samlever har ret til at blive boende, så
længe vedkommende ønsker det.
Hvem kan få en skærmet plejebolig?

- Personen skal have et væsentligt pleje- og omsorgsbehov, der
ikke kan tilgodeses i andre boformer.
- Og personer hvis adfærd ikke er forenelig med ophold i almindelig plejebolig.
- Og personer, der grundet en middelsvær/svær demens eller demens-lignende hjerneskade, har behov for ophold i et beskyttet
miljø.
- Og personer, der er ude af stand til at tage vare på sig selv, og
derved har behov for at have tæt kontakt til personalet døgnet
rundt.

Hvem kan få en psykiatrisk plejebolig?

- Personen skal have et væsentligt pleje- og omsorgsbehov, der
ikke kan ydes i nuværende bolig.
- Og personen skal have en væsentlig begrænset evne til at tage
vare på sig selv.
- Fortrinsvis for personer over 45 år
- Personer der har en middelsvær/svær almenpsykisk lidelse, og
som samtidig har behov for et permanent døgntilbud
- Og personens adfærd skal være forenelig med det at bo i et fællesskab.

Hvem kan få en specialplejebolig?

- Personen skal have et væsentligt pleje- og omsorgsbehov, der
ikke kan tilgodeses i andre boformer.
- Og personen skal have en væsentlig begrænset evne til at tage
vare på sig selv.
- Personer med et langvarigt, aktivt misbrug af alkohol eller andre
rusmidler (ikke stiknarkomaner), der har brug for et særligt plejeomsorgstilbud
- Personer med senhjerneskade
- Personer hvis adfærd ikke er forenelig med ophold i en almindelig plejebolig.

Hvordan søger du en
plejebolig?

Hvis du vil søge en plejebolig, skal du henvende dig til Visitationen
i Thisted kommune. Dine pårørende, hjemmehjælper, sygeplejerske, sagsbehandler, sygehus eller din læge kan også henvende sig
på dine vegne. Familie/ven/bekendt er velkommen til at deltage
ved besøget af visitatoren.
Du kan kontakte Visitationen på telefon 99 17 19 10.
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Er du godkendt til en plejebolig, skrives du på en venteliste. Når
der er en bolig ledig, tilbydes boligen den borger, der har det mest
akutte behov på det aktuelle tidspunkt. Du tilbydes boligen skriftligt af plejecentret. Brevet vil indeholde oplysninger om husleje,
indskud m.m. Ønskes yderligere oplysninger, kontaktes plejecentret.
Får du afslag på boligansøgningen, er der mulighed for at klage jf.
klagevejledning.
Personer, der siger nej tak til den ønskede bolig (1.prioritet), slettes fra ventelisten, og der skal søges på ny.
Plejeboliggaranti:
§ 54 a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, eller for en plads på et
plejehjem, jf. § 192 i Lov om social service, en sådan bolig eller
plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.
Stk. 2. Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har
valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter
reglerne i § 58 a (vedr. frit valg af ældreboliger).
Frit valg af bolig

Man har ret til frit valg af plejeboliger på tværs af kommunegrænserne. Retskravet forudsætter, at den pågældende person opfylder kriterierne for tildeling af den ønskede boligtype i både fraflytnings- og tilflytningskommune.
Personer som bor i Thisted Kommune, og som ønsker en plejebolig i en anden kommune, skal henvende sig til Visitationen.

Opfølgning

Løbende opfølgning fra plejepersonalet

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt

Kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet, Thisted Kommune

Gå til start

Side 48 af 103

3.11 Kvalitetsstandard for ældrebolig
Lovgrundlag

Lov om almenboliger § 54 og § 57
Lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Formål

Boligen skal medvirke til i betydelig grad at lette din hverdag.

Målgruppe

- Personens evne til at dække egne behov skal kunne bedres ved
hjælp af det ændrede boligmiljø
- Personer med fysiske, psykiske og/eller sociale handicaps, som
har behov for anden bolig eller et andet nærmiljø.
- Personer der har brug for hjælp eller hjælpemidler, som kræver
de faciliteter en ældrebolig rummer og som ikke kan etableres i
nuværende bolig.
- Personer, som kan profitere af de tilbud et nærliggende plejecenter kan tilbyde
Ægtepar eller samlevende har ret til at blive boende sammen,
selv om kun den ene opfylder betingelserne for at få en bolig.
Efterlevende ægtefælle/samlever har ret til at blive boende, så
længe vedkommende ønsker det.

Sagsbehandlingsfrister

Fra din henvendelse til Visitationen angående ansøgning om bolig til ansøgningen er udfærdiget og videresendt til sagsbehandling i Visitationens boliggruppe, er der en sagsbehandlingsfrist på
4 uger.
Fra boliggruppen har modtaget din ansøgning, er der en sagsbehandlingsfrist på 3 uger, før du modtager en afgørelse.
Der kan i enkelte tilfælde ske en udsættelse af afgørelsen, hvis
der er særlige forhold, der kræver yderligere belysning eller lægefaglig vurdering

Beskrivelse af ydelsen

Thisted kommune kan anvise til ældreboliger beliggende i flg.
byer:
Dragsbækparken i Thisted, Bakkevej og Fredensvej i Sjørring, Lunegårdsvej i Snedsted, Møgelvej i Sundby, Liden Kirstensvej i Vestervig, Mosevej og Solgårdsvej i Hundborg, Solsikkevej i Koldby,
Fredensvej i Hurup.

Hvordan søger du en ældrebolig?

Hvis du vil søge en ældrebolig, skal du henvende dig til Visitationen. Dine pårørende, hjemmehjælper, sygeplejerske, sygehus el-
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ler din læge kan også henvende sig på dine vegne. Familie/ven/bekendt er velkommen til at deltage ved besøget af visitatoren.
Du kan kontakte Visitationen på tlf. 9917 1910
Ansøgningen behandles i Visitationen af en boliggruppe, som har
møde hver 2.uge.
Du vil modtage en afgørelse, hvoraf det fremgår, om du er godkendt eller ikke godkendt til den ønskede bolig.
Er du godkendt til en ældrebolig, skrives du på en venteliste. Når
der er en bolig ledig, tilbydes boligen den borger, der har det
mest akutte behov på det aktuelle tidspunkt. Du tilbydes boligen
skriftligt af Visitationen. Brevet vil indeholde oplysninger om husleje, indskud m.m.
Frit valg af bolig

Borgere har ret til frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænserne. Retskravet forudsætter, at den pågældende person
opfylder kriterierne for tildeling af den ønskede boligtype i både
fraflytnings- og tilflytningskommune.
Borgere, som bor i Thisted Kommune, og som ønsker en ældrebolig i en anden kommune, skal henvende sig til Visitationen.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.12 Kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående person med handicap eller alvorlig sygdom, Lov om social service § 118.
Lovgrundlag

Ansøgning om ansættelse til pasning af nærtstående person er ift. Lov
om social service § 118.

Formål

At man i en periode kan få mulighed for tæt kontakt, omsorg og støtte
til en nærtstående.

Målgruppe

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe en
nærtstående.

Sagsbehandlingsfrister

2 uger

Beskrivelse af ydelsen

- Lønnen udbetales efter gældende takst, hvorfra der trækkes lønmodtagerens eget pensionsbidrag, ATP, A-skat m.v. Gældende takst
kan findes her: https://www.borger.dk/aeldre/Hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/Orlov-til-pasning-af-syge-og-doeende-paaroerende
- Der optjenes ret til feriepenge i ansættelsesperioden.
- Pensionsindbetalingen stoppes ikke, kommunen betaler arbejdsgiverens del af pensionsindbetalingerne og ATP.
- Der er ikke mulighed for forhøjelse af beløbet.
- Ansættelse sker i den kommune, hvor den nærtstående bor.
- Dokumentation fra arbejdsgiver på, at der eksisterer et ansættelsesforhold eller dokumentation fra A-kasse for at orlovstager er berettiget til dagpenge.
- Dokumentation for indkomst de sidste 3 måneder.
- Dokumentation i form af årsopgørelse for, at orlovstager er selvstændig eller medarbejdende ægtefælle.

Hvem kan blive passet?

- Person med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk lidelse eller langvarig lidelse, herunder uhelbredelig lidelse, der forventes at vare et år eller mere.
- Personen skal have et plejebehov, der svarer til et fuldtidsarbejde,
eller alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for
hjemmet.
- Kommunen indhenter lægelig dokumentation for at undersøge, om
der er tale om et varigt handicap eller en langvarig, kronisk eller
uhelbredelig indgribende lidelse.

Hvem kan blive ansat
som hjælper?

- Nærtstående.
- Skal være tilknyttet arbejdsmarkedet, lønmodtager, selvstændig eller dagpengeberettiget.
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- Pensionist og samtidig tilknyttet arbejdsmarkedet.
- Der kan ske ansættelse i indtil 6 måneder.
- Ansættelsen kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler for det.
- Ansættelsen kan opdeles i perioder af hele måneder.
- Pasningen kan deles af flere personer (alle skal opfylde betingelserne)
- Der kan ydes én pasningsordning til et sammenhængende sygdomsforløb eller handicap.
- Samme nærtstående kan blive omfattet af pasningsordningen igen,
hvis der tilstøder den pågældende en anden lidelse eller funktionsnedsættelse, og betingelserne er opfyldt
- Der indgås en ansættelsesaftale mellem personen og kommunalbestyrelsen, hvor de nærmere vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives.
- Afbrydes ansættelsesforholdet af undskyldelige omstændigheder,
udbetaler kommunen løn til den ansatte i 1 måned efter udgangen
af den måned, hvor ophøret finder sted.
Forudsætninger for
begge parter

- Der skal være enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet
- Ansøgende hjælper skal senest 6 uger inden ansættelsen påbegynde at orientere sin hidtidige arbejdsgiver
- Kommunen skal vurdere, at der ikke er afgørende hensyn, der taler
imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

Hvordan får man hjælp?

Henvendelse til Visitationen på tlf.: 9917 1910.
Eller til: Beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen på tlf.: 9917
1918 eller 9917 1920.

Opfølgning

Løbende opfølgning

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.13 Kvalitetsstandarder for plejevederlag § 119
Lovgrundlag

Lov om Social service § 119.

Formål

- At give en værdig livsafslutning for personer, der ønsker at dø i
eget hjem.
- At personer, der ønsker at dø i eget hjem, ikke påføres merudgifter.

Målgruppe

Du kan søge om plejeorlov til at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.
En nærtstående efter den døendes valg, f. eks.
- ægtefælle, samlever
- børn
- andre med nær tilknytning, men ikke nødvendigvis slægtsskab

Sagsbehandlingsfrister

1 uge

Beskrivelse af ydelsen

1,5 gange det dagpengebeløb, som modtagere i tilfælde af egen
sygdom ville have ret til efter Lov om dagpenge ved sygdom eller
fødsel. Vederlaget udbetales op til 14 dage efter dødsfaldet.
Korterevarende ophold på sygehus medfører ikke i sig selv, at
plejevederlaget bortfalder.
Det er ikke et krav, at den nærtstående udfører plejeopgaverne.
Der er mulighed for hjælp fra hjemmeplejen.

Hvordan får man hjælp?

Henvendelse til Visitationen på tlf.: 9917 1910
Eller Beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen, tlf.: 9917
1918 eller 9917 1920.

Hvilke krav stilles til den
døende?

- Acceptere, at der indhentes lægelige oplysninger til brug for
godkendelse af plejeforholdet.
- Godkende iværksættelse af plejeforholdet.

Hvilke krav stilles til den
udvalgte nærtstående?

Der skal være dokumenteret tilsagn om orlov fra arbejdsstedet.

Opfølgning

Løbende opfølgning.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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3.14 Kvalitetsstandarder for afklarings- og plejeboliger til borgere med alkoholmisbrug med plejebehov på Fyrtårnet
Lovgrundlag

Lov om almenboliger § 54 a
Lov om Social Service § 84 stk. 2

Organisatorisk placering

Lederen af Fyrtårnet er leder af såvel Fyrtårnet som Plejecentre Nord,
hvorfor den organisatoriske placering vil være i Sundheds- og Ældreafdelingen.

Formål

Formålet er:
- at give de borgere, der er hårdest belastede alkoholmisbrugere en
rimelig bolig på deres præmisser uden unødig indblanding, men under beskyttede forhold
- at sikre, at der er accept af misbrug og livsstil med mulighed for
støtte til forandringer
- at øge livskvaliteten bl.a. gennem tilbud om værdige boligmæssige
forhold, fællesskab, støtte og omsorg
- at øge sundhedstilstanden gennem tilbud om madordning, hjælp til
behandling, lægebesøg og lignende
- at opnå skadesreduktion gennem hjælp og støtte til bedre hygiejne
og sundere livsstil
- at være netværksskabende gennem mulighed for samvær med andre beboere
- at give pleje og omsorg i livets sidste fase
At rumme borgerne og sikre dem et kvalificeret støtte- og omsorgstilbud uden at stille krav om normalisering af adfærd eller livsførelse.
Forståelsen for borgernes særlige livsvilkår er hjørnestenen i det alternative botilbuds bestræbelser på at sikre den enkelte borger det
bedst mulige liv.
Der skal være rum til aktivt misbrug og afvigende adfærd, da målsætningen er, at borgerne skal føle sig hjemme. Fyrtårnets gældende regelsæt vil dog altid være rammerne, som borgerne skal kunne fungere under.

Målgruppe

Borgere, der er misbrugende, og som det i øjeblikket ikke er muligt at
nå med de kendte behandlingstilbud såvel på de socialpsykiatriske
som på de sociale og somatiske tilbud.
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Borgere, der er alkoholmisbrugende, og har brug for et tilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og som omfatter sygepleje,
medicin- og kostvejledning, støtte til genetablering af sociale netværk,
tandlægebesøg, økonomiadministration m.v.
Målgruppen er således borgere med alvorlige følgeskader efter langvarigt misbrug:
- Med komplekse problemstillinger af såvel misbrugs- som psykiatrisk
karakter
- Aktivt misbrug af hash, alkohol og/eller medicin.
- Svært opnåelige i behandlingsøjemed i forhold til misbrugsafhængighed og psykiatrisk behandling
- Borgere med såvel fysiske som psykiske følgeskader af langvarigt
misbrug samt psykiatriske lidelser
- Spinkelt netværk – oftest uden funktionelt netværk – ud over andre
med samme problematikker
- Atypisk adfærd som bevirker, at pågældende ikke kan benytte kommunens øvrige tilbud
- Kan ikke tage hånd om egen person og situation
- Er i aldersgruppen fra ca. 40 år og opefter.
Tilbuddet er subsidiært i forhold til øvrige kommunale tilbud.
Sagsbehandlingsfrister

Løbende opfølgning af plejepersonale og/eller sagsbehandler.

Beskrivelse af ydelsen

Der er 6 faste boliger og 2 afklaringspladser.
Boligerne består af 1 stue, toilet m/bad og et lille tekøkken.
Det er muligt at søge boligsikring i en fast plejebolig.
Der er personale i dag- og aftentimerne men ikke i nattevagt.
- Analyse og afklaring af hvilke sygeplejemæssige, plejemæssige, træningsmæssige samt sociale problemstillinger, der er i spil
- Hjælp til strukturering af hverdagen
- Observation af borgerens tilstand og udvikling
- Personlig pleje
- Praktisk hjælp
- Udvikling og vedligeholdelse af borgerens funktioner i videst mulige
omfang i samarbejde med relevante samarbejdspartnere
- Dokumentationsopgaver vedr. borgeren – der dokumenters i borgerjournal
- Samarbejde med pårørende hvor det er muligt
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- Samarbejde med andre kommunale tilbud
Visitation

Det er visitationslederne fra hhv. Handicap- og Psykiatri og Sundhed
og Ældre - i dialog med relevante samarbejdsparter - der visiterer til
såvel afklarings- som plejeboligerne.

Forløb

1. Sagsbehandler, socialrådgiver, leder af Udsatte-teamet eller anden
relevant medarbejder kontakter leder af visitationen, når det vurderes, at Fyrtårnet kan være et relevant tilbud. Alle øvrige muligheder er
afprøvet og drøftet, bl.a. på netværksmøder
2. Ansøgning og vurdering af behov for afklaringsophold udarbejdes
og sendes til leder af Udsatte Team eller leder i Visitation og Hjælpemiddeldepot
3. Ansøgningen behandles på boligvisitationsmøde. Der kan som udgangspunkt maksimalt visiteres til et afklaringsophold på 3 måneder.
4. Godkendelsesbrev, hvoraf mål, formål og kontaktpersoner fremgår,
udarbejdes af visitator.
5. Løbende opfølgning under afklaringsopholdet af kontaktperson fra
Handicap og Psykiatri samt Visitationen
6. Afsluttende opfølgning/visitation med stillingtagen til fremtid:
- Hjem i tidl. Rammer
- Hjem til nye tilbud
- Forlængelse af afklaringsopholdet
- Plejeboligansøgning til Fyrtårnet.

Hvad koster det?

Der betales for mad og ophold efter gældende takst.
Der kan søges om nedsat betaling ved kommunen efter gældende
regler
Befordring til og fra opholdet samt mellem forskellige typer af ophold
betales af borgeren.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt

Kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet, Thisted Kommune

Gå til start

Side 56 af 103

3.15 Kvalitetsstandarder for dagcenter
Lovgrundlag

Lov om social service § 84 stk. 1 og § 79

Formål

At aflaste pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.
At hjælpe borgeren med støtte til struktur, aktivitet og socialt samvær.
At lette overgang fra hjem til plejebolig.

Sagsbehandlingsfrister

Når borgeren søger om aflastning på dagcenter, er der fastsat en
tidsfrist på 14 dage fra Visitationen modtager ansøgningen, og til
borgeren får en afgørelse.

Aflastning på dagcenter
for sårbare borgere

Målgruppe:
- Den sårbare borger med behov for socialt samvær og aktivitetstilbud.
- Borgere med behov for struktur.
- Borgere med let til moderat kognitiv svækkelse.
- Borgere, der har brug for samvær i større grupper, som kan give
udtryk for/varetage egne basale behov.
Hvad kan man tilbyde:
- Mulighed for dagligdags- sociale aktiviteter/årstidsbestemte begivenheder
- Motion/fysisk træning i fællesskab i.f.t. ressourcer
- Der er mulighed for hvile
- Der kan i specielle tilfælde gives hjælp til bad
- Mad og drikke med egenbetaling
- Mulighed for, mod betaling, at benytte sig af private serviceydelser der leveres på centret, så som fodpleje, frisør m.m.
Rammer for dagcenter:
- Dagcentret er åbent 4 dage om ugen fra kl. 10-16 – det præcise
tidspunkt kan dog afvige lokalt grundet kørselsordningen, som
borgeren visiteres til.
- Borgeren visiteres som udgangspunkt til hele dage i dagcentret.
- Kørsel, som tilbydes borgeren, er tilrettelagt efter deltagelse i
hele dage i dagcentret. Der er en mindre egenbetaling for transport.
- Afbud og afbestilling af mad skal ske senest kl. 12.00 dagen før.
Ellers opkræves borgeren for beløbet.
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Aflastning på dagcenter
for borgere med demens

Målgruppe:
Borgere med moderate til svære demenssymptomer, med adfærd
som bedres af sansestimulering, struktur, genkendelighed og ensartethed.
Borgere med udtalte kognitive udfordringer.
Hvad kan man tilbyde:
- Motion/fysisk træning i fællesskab i.f.t. ressourcer
- Bidrage til at fastholde praktiske færdigheder
- Overskuelighed, genkendelighed og enkle sansemæssige stimulationer
- Der er mulighed for hvile
- Der kan i specielle tilfælde gives hjælp til bad
- Mad og drikke med egenbetaling
- Mulighed for mod betaling at benytte sig af private serviceydelser der leveres på centret, så som fodpleje, frisør m.m.
Rammer for dagcenter:
- Dagcentret er åbent 4 dage om ugen fra kl. 10-16 - det præcise
tidspunkt kan dog afvige lokalt grundet kørselsordningen, som
borgeren visiteres til.
- Borgeren visiteres som udgangspunkt til hele dage i dagcentret.
- Der er tilbud særligt rettet til mænd torsdag eftermiddage i ’Mandeklubben’.
- Kørsel, som tilbydes borgeren, tilrettelægges efter deltagelse i
hele dage i dagcentret. Der er en mindre egenbetaling for transport.
- Afbud og afbestilling af mad skal ske senest kl. 12.00 dagen før.
Ellers opkræves borgeren for beløbet.

Valg af dagcenter

Der er ikke frit valg af dagcenterplads. Borgeren skal kontakte visitator eller demenskoordinator for visitation.
Hvis borgeren er på midlertidig plads, kan der dog ikke visiteres til
en dagcenterplads. Hvis borgeren allerede er visiteret til dagcenter
og efterfølgende kommer på midlertidigt ophold, inaktiveres dagcentertilbuddet, indtil det midlertidige ophold afsluttes.

Kørsel

Der er mulighed for kørselsordning. der en mindre egenbetaling
for kørsel.

Opfølgning

Tildeling af pladser sker ud fra konkrete og individuelle behov.
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Hvis borgeren på et tidspunkt flytter i plejebolig eller på midlertidigt ophold, ophører aflastning på dagcenter.
Der foretages løbende revurdering af de visiterede dagcenterpladser – min. 1 gang om året.
Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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4. KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG
Lovgrundlag

Lov om social service § 79a om Forebyggende Hjemmebesøg.
Lov nr. 1894 af 29/12/2015.

Formål

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er at understøtte
hjælp til selvhjælp hos den enkelte borger. Dette gøres gennem
forebyggende og sundhedsfremmende indsatser over for ældre
ved fx at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel.
Hjemmebesøgene har dermed bl.a. til formål at hjælpe de ældre
til bedre at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet
længst muligt.

Målgruppe

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til 3 målgrupper:
Målgruppe 1
I det år de fylder 75 år skal alle borgere, der bor i Thisted
Kommune, tilbydes forebyggende hjemmebesøg eller anden aktivitet. Borgerne modtager et brev i deres 75. år med en invitation
til en 75 års fødselsdag. 75 års fødselsdag er et arrangement
med oplæg og mulighed for at mødes med nye mennesker.
Desuden oplyses de 75 årige om muligheden for at få et hjemmebesøg, såfremt de ikke ønsker at deltage i 75 års fødselsdagsarrangementet. Ønsker borgeren hjemmebesøg, skal forebyggende medarbejdere kontaktes.
Målgruppe 2
Alle borgere på 80 år og derover, der bor i Thisted Kommune,
skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg mindst én gang årligt.
Borgeren bliver ringet op med et tilbud om hjemmebesøg. Træffes borgeren ikke, sendes der i stedet et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Derudover tilbydes behovsbesøg.
Målgruppe 3
Borgere i alderen 65 til 79 år, som er i særlig risiko for at få
nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i
Thisted Kommune, skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg
efter behov. Borgere i målgruppen får tilsendt et brev med tilbud
om forebyggende hjemmebesøg. I udgangspunktet tilbydes der
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ét besøg, men under besøget vurderes det, om der er behov for
flere besøg. Særlige risikogrupper er:
- Borgere, der mister en ægtefælle/samlever
- Borgere, der er i særlig risiko for ensomhed
- Borgere, der afslutter et forløb hos Trænings- og rehabiliteringsafdelingen
- Borgere, der er tilknyttet Handicap og Psykiatri
- Borgere, der tager kontakt til visitationen som ikke er berettiget
til praktisk hjælp.
Sagsbehandlingsfrister

- Forebyggende hjemmebesøg tilbydes i det år hvor den ældre
borger fylder 75 og 80 år.
- Borgere, der mister en ægtefælle tilbydes senest 8 uger efter
tabet et forebyggende hjemmebesøg.

Beskrivelse af ydelsen

Et forebyggende hjemmebesøg består af en helhedsorienteret
samtale med udgangspunkt i borgerens situation. Samtalen kan
eksempelvis omhandle konkrete udfordringer eller spørgsmål
som borgeren måtte have.
Et forebyggende hjemmebesøg har særligt fokus på trivsel, livskvalitet, sundhed og aktuelle aktiviteter. Samtalen under et forebyggende hjemmebesøg omhandler eksempelvis dagligdagen,
socialt netværk, bolig, økonomi, sundhedstilstand og funktionsevne.
De forebyggende medarbejdere yder rådgivning og vejledning
om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter som findes
i lokalområdet, og som findes relevant for den enkelte
borger. En forebyggende medarbejder kan ikke bevilge ydelser til
borger, men kan være behjælpelig med at skabe kontakt til relevante fagpersoner, hvis borger ikke kan rette henvendelse på
egen hånd.
75 års fødselsdag er et arrangement bestående af korte oplæg
og rundbordssamtaler med mulighed en kop kaffe og en snak
med nye mennesker.

Hjælpen omfatter ikke

- Sundhedsfaglige ydelser.
- Servicelovsydelser.
- Den forebyggende hjemmesygeplejerske ledsager ikke borgere
til undersøgelse, behandling eller aktivitet.
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Vilkår for at modtage
ydelserne

Forebyggende hjemmebesøg ydes under følgende vilkår:
- Forebyggende hjemmebesøg ydes mandag, tirsdag, onsdag og
fredag i tidsrummet mellem kl. 08.00-15.00 og torsdag i tidsrummet fra 08.00-17.00.
- Forebyggende hjemmebesøg foregår i borgerens eget hjem.
- Ægtepar som begge er berettiget forebyggende hjemmebesøg
modtager som udgangspunkt besøget sammen.
- Pårørende må gerne deltage i det forebyggende hjemmebesøg.
- Borgeren skal være hjemme på det aftalte tidspunkt.
- Aflysning af forebyggende hjemmebesøg meddeles hurtigst
muligt fra såvel borgeren som den forebyggende sygeplejerske.
Ved aflysning aftales der med det samme et nyt tidspunkt.
- Det påskønnes at der under besøget ikke ryges.
75 års fødselsdags arrangementet ydes under følgende vilkår:
- 75 års fødselsdag afholdes som udgangspunkt 2 gange årligt.
- Tidspunktet variere og meldes ud i god tid.
- Forplejning til arrangementet vil være betalt af Thisted Kommune.

Krav til personalet

De forebyggende hjemmebesøg og 75 års fødselsdag varetages
af autoriseret sundhedsfagligt personale.
Med udgangspunkt i den enkelte borger, skal personalet
kunne arbejde:
- Forebyggende fx have en meget bred viden om hvad der
forebygger funktionstab hos ældre fysisk, psykisk og socialt.
- Sundhedsfremmende fx mestre den motiverende samtale
og andre sundhedspædagogiske metoder for at finde ud af
hvad der giver mening for den enkelte borger.
Når personalet udfører forebyggende hjemmebesøg, skal de
have stor viden om kommunens generelle tilbud - såsom
personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, boligindretning, personligt tillæg til folkepensionen mv. Ligesom viden om digitale
muligheder, således de kan vejlede borgerne i digital-post, elektroniske ansøgninger osv.
Personalet skal også have et bredt lokalkendskab, således der
kvalificeret kan samarbejdes med frivillige organisationer og vejledes om de lokale tilbud om aktiviteter, besøg mv.
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Tavshedspligt

Sundhedspersoner er omfattet af tavshedspligt. Ansatte har derfor tavshedspligt i forhold til, hvad de under udøvelsen af deres
erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger
(jf. Sundhedslovens § 40).
Med borgerens samtykke kan ansatte videregive oplysninger til
andre sundhedspersoner om borgerens helbredsforhold, øvrige
rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse
med behandling af borgeren eller af andre borgere (jf. Sundhedsloves § 41)

Visitation

Der er ingen visitation.

Hvordan dokumenteres
indsatsen

De forebyggende hjemmebesøg dokumenteres i henhold til
Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser.
Dokumentationen fra de forebyggende hjemmebesøg er som
udgangspunkt ikke tilgængelig for andre medarbejdere i Thisted
Kommune med mindre andet aftales med borgeren.
Dokumentationen sker udelukkende i kommunens elektroniske
omsorgsjournal.

Hvad koster det?

Det er gratis at modtage forebyggende hjemmebesøg.

Opfølgning

Opfølgning på kvalitetsmålene sker 1 gang årligt.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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5. KVALITETSSTANDARDER FOR HJEMMESYGEPLEJEN
Lovgrundlag

Sundhedslovens kapitel 38, §§ 138 og 139.
Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af
11. december 2006.
Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser
nr. 9229 af 29. april 2005.

Formål

-

Målgruppe

Alle borgere med ophold i kommunen kan uanset alder modtage
hjemmesygepleje, såfremt de har et læge- eller sygeplejefagligt
vurderet behov for hjemmesygepleje.

Sagsbehandlingsfrister

- Hjemmesygepleje iværksættes senest 5 dage efter visitation.
- Akut hjemmesygepleje iværksættes straks.

Beskrivelse af ydelsen

Hjemmesygeplejen indebærer hjælp til en eller flere af nedenstående:
- Aktiviteter der opretholder og udvikler hverdagsfunktioner
- Ernæring så borgeren får eller opretholder en sufficient ernæringstilstand
- Opretholde hele og sunde slimhinder og hud
- At udtrykke sig eller forstå andres kommunikation
- Psykisk støtte så borgeren og dennes pårørende får en tryg
hverdag i forbindelse med psykosociale forhold, herunder demenssygdomme.
- Afhjælpning af respirations- og cirkulationsproblemer
- Afhjælpning af seksualitets- og samlivsforstyrrelse som følge af
sygdom eller lægemidler
- Smertelindring og kompensering for manglende sansefunktion
- Afhjælpning af søvnproblemer
- Viden og udvikling til borgere med demens og kognitive problemer
- Problemer med udskillelse af affaldsstoffer afhjælpes

Yde sygeplejefaglig pleje og behandling
Yde palliativ sygepleje
Yde rehabiliterende sygepleje
Yde patientrettet forebyggelse af sygdom
Yde patientrettet sundhedsfremme
Indgå som en væsentlig del af sammenhængende patientforløb
og være medvirkende til at skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i patientforløb
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o Afhjælpning af problemer med inkontinens
- Palliativ pleje og behandling
- Medicindosering
Hjælpen omfatter ikke

- Ydelser og hjælp til ydelser, som sygeplejefagligt vurderes at
kunne udføres af borgeren selv eller en anden relevant faggruppe.
- Hjemmesygeplejen ledsager ikke borgere til undersøgelse og
behandling hos andre relevante faggrupper.

Vilkår for at modtage
ydelserne

Sygeplejeydelser ydes under følgende vilkår:
- Hjemmesygepleje ydes alle ugens dage, døgnets 24 timer, dog
så vidt muligt i tidsrummet mellem kl. 8-23.
- Hjemmesygepleje kan foregå i borgerens eget hjem eller i
nogle tilfælde på sygeplejeklinik. Hvis hjemmesygeplejen gives
på en sygeplejeklinik, skal borgeren have aftalt en tid med
hjemmesygeplejersken.
- Borgere (eller eventuelt dennes pårørende), som selv er i stand
til at kommunikere med relevante tværfaglige samarbejdspartnere, skal som udgangspunkt selv forestå kontakten til disse.
- Borgeren skal være hjemme på det aftalte tidspunkt.
- Aflysning af hjemmesygepleje meddeles hurtigst muligt fra såvel borgeren som eventuelt Hjemmesygeplejen. Ved aflysning
fra Hjemmesygeplejens side aftales med det samme et nyt tidspunkt for ydelsen.
- Borgeren skal efterleve Thisted Kommunes arbejdsmiljøkrav,
således at hjemmet kan godkendes som en sund og sikker arbejdsplads for kommunens medarbejdere.
Kravene vil fremgå af den arbejdspladsvurdering, som kommunen er forpligtet til at udføre ved opstart af hjemmesygepleje
eller ved ændringer i hjemmesygeplejeydelserne.

Krav til personalet

Hjemmesygeplejen ydes af autoriserede sygeplejersker. Hjemmesygeplejen varetager sygeplejeopgaver i komplekse og ustabile forløb, men sygeplejeydelser kan delegeres til andet sundhedsfagligt personale eller pædagoger. Der er enkelte sygeplejeydelser, som ikke kan delegeres til andet sundhedsfagligt personale eller andre faggrupper.
Der arbejdes ud fra Thisted Kommunes fagprofiler for hhv. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere samt kommunes instruks for delegering.
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Tavshedspligt

Sundhedspersoner er omfattet af tavshedspligt. Ansatte i Hjemmesygeplejen har derfor tavshedspligt i forhold til, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om
angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre
fortrolige oplysninger (jf. Sundhedslovens § 40).
Med borgerens samtykke kan ansatte i Hjemmesygeplejen videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om borgerens
helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige
oplysninger i forbindelse med behandling af borgeren eller af andre borgere (jf. Sundhedsloves § 41)

Visitation

Det er Hjemmesygeplejen, som visiterer til sygepleje efter henvendelse fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
Efter lægehenvisning visiterer Hjemmesygeplejen til ydelse og
omfang på baggrund af en konkret individuel sygeplejefaglig vurdering.

Hvordan dokumenteres
indsatsen

Hjemmesygeplejen dokumenterer i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser samt Thisted
Kommunes instrukser vedr. sygeplejefaglige optegnelser.
Dokumentationen sker udelukkende i kommunens elektroniske
omsorgsjournal.

Hvad koster det?

Det er gratis at modtage hjemmesygepleje. De materialer, som
hjemmesygeplejen anvender i forbindelse med sygeplejeindsatsen, er som udgangspunkt også gratis, men der kan være undtagelser. Ønskes andre produkter end dem hjemmesygeplejersken
finder bedst egnede, skal borgeren betale en eventuel difference
for udgiften.

Opfølgning

Opfølgning på kvalitetsmålene sker 1 gang årligt.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6. KVALITETSSTANDARDER FOR PLEJECENTRENE
6.1 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp – rengøring
Lovgrundlag

Lov om social service § 83.

Formål

Almindelig renholdelse af lejligheden.

Beskrivelse af ydelsen

Renholdelse er som hovedregel 1 time hver 14. dag eller efter individuel vurdering.
Det forventes, at man som beboer deltager i løsningen af de opgaver, man kan.
Følgende opgaver kan varetages:
Køkken/ stue:
- Almindelig rengøring med tør/våd klud på udvendige flader (loft
og vægge undtaget)
- Indvendig rengøring af køleskab.
- Vinduer indvendigt x 1 i kvartalet.
- Støvsugning af polstrede møbler 1 x i kvartalet
- Gulvvask/støvsugning
Soveværelse:
- Almindelig rengøring med tør/våd klud på udvendige flader (loft
og vægge undtaget)
- Vinduer indvendigt x 1 i kvartalet
- Skift af sengelinned min. hver 2. uge og i øvrigt efter behov.
- Rengøring af seng x 1 i kvartalet.
- Gulvvask/støvsugning
Toilet/baderum:
- Rengøring af håndvask, toilet, bruseniche, spejl.
- Aftørring af skabe udvendigt.
- Loft og vægge rengøres ikke.
- Gulvvask
Hjælpemidler:
Rengøring af hjælpemidler (som f.eks. rollator, lift, kørestol, bækkenstol) x 1 mdl. (eller efter behov).

Dagsrelevante opgaver

- Tømning af skraldespande.
- Renholdelse af toilet, håndvask, køkkenbord, spiseplads.
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-

Aftørring af sengebord.
Sengeredning.
Daglig almindelig oprydning.
Vande blomster

Opgaver som beboeren
som hovedregel selv
sørger for

-

Hovedrengøring
Oprydning i og rengøring af skabe og skuffer indvendigt.
Gardinvask.
Pasning af udendørs beplantning.
Ophængning og nedtagning af julepynt m.m.
Pudsning af kobber- og sølvtøj.
Polering af møbler.
Opvask/oprydning efter gæster samt efter egen madlavning.
Rengøring af loft og vægge.

Under en eventuel indlæggelse kan forventes

- Almindelig oprydning svarende til dagsrelevante opgaver foretages umiddelbart efter indlæggelsen.
- Lejligheden aflåses og der kigges normalt ikke yderligere til lejligheden.

Rengøringsartikler

Der kan tilkøbes rengøringspakke:
- Universal rengøringsmiddel
- Rengøringsmiddel til gulv
- Rengøringsmiddel til toilet
- Toiletpapir
- Brug af centrets rengøringsvogn med rekvisitter.
- Brug af centrets støvsuger/robotstøvsuger.
- Plastik affaldsposer.
Afkalkningsmidler til vaskemaskine i boligerne samt køkkenrulle
indgår ikke i pakken.
Tilkøber man ikke rengøringspakken, skal man selv sørge for ovenstående – rengøringsmidler efter vejledning fra centrets arbejdsmiljørepræsentant.

Erstatning

Ved tingsbeskadigelse udbetales erstatning, hvis skaden skyldes
fejl begået af medarbejderen.
Er skaden sket ved hændeligt uheld, udbetales ikke erstatning.
Hvis den beskadigede ting har nedsat værdi som følge af slid og
ælde, nedsættes erstatningen tilsvarende.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp – tøjvask
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83.

Beskrivelse af ydelsen

Det forventes, at man som beboer deltager i løsningen af de opgaver, man kan.
Der findes på plejecentrene i Thisted Kommune forskellige muligheder for vask af tøj.
Lejligheder med vaskemaskine:
Her kan vaskepulver tilkøbes. Køber man det selv, er det under
vejledning af arbejdsmiljørepræsentanten. Afkalkningsmiddel til
vaskemaskine køber borger selv.
På centre med fælles vaskeri:
Hjælpen er betinget af, at der er tilvalgt tøjvask:
- Personligt tøj
- Linned
Personligt tøj, der i fællesvaskerier vaskes ved temperaturer under
60 grader, tilsættes specialprodukt for at imødekomme hygiejnemæssige krav.
Tøjet mærkes før indflytning – og herefter løbende efter centrets
anvisninger – af pårørende.
Tøjet lægges på plads.
Håndvask af kompressionsstrømper efter aftale.

Opgaver der som hovedregel varetages af beboeren

Vask af emner, der kræver speciel behandling (eks. uld, silke eller
andet som kræver rensning).

Erstatninger

Ved tingsbeskadigelse udbetales erstatning, hvis skaden skyldes
fejl begået af medarbejderen.
Er skaden sket ved hændeligt uheld, udbetales der ikke erstatning.
Hvis den beskadigede ting har nedsat værdi som følge af slid og
ælde, nedsættes erstatningen tilsvarende.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.3 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp – indkøb
Lovgrundlag

Lov om social service § 83

Beskrivelse af ydelsen

- Der kan ydes hjælp til varebestilling.
- Det forudsættes, at der er indgået betalingsaftale med den pågældende butik, medmindre borgeren selv kan varetage betaling.
- Der kan ydes hjælp til at stille varer på plads.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.4 Kvalitetsstandard for personlig pleje og hjælp – ernæring
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83.

Formål

At beboerne får tilbud om en individuel, ernæringsrigtig døgnkost
samt væske.
Der henvises til ”Thisted Kommunes Kostpolitik” som kan læses
her, samt rekvireres på det enkelte center.

Beskrivelse af ydelsen

Der udfyldes ved indflytning valgskema, hvor der vælges, hvilke
måltider man ønsker at tilkøbe.
Dette kan ændres fra den 1. i en måned.
Priser reguleres 1 gang årligt.
Der tilbydes ernæringsscreening og måling af BMI.
Specialkost: kan leveres efter aftale med sygeplejerske.
Eks.: Diabeteskost
- Ernæringsberiget kost til småtspisende
- Kræsekost til alvorligt syge og døende.
Levering af specialkost er betinget af tilmelding til den samlede
kostpakke.
Drikkevarer:
- Mælk / kærnemælk
- Saftevand
- Kaffe/the
- Vand
Anretning/servering af mad:
- Hjælp til indtagelse af mad og drikke.
- Sondemad
- Oprydning og opvask.
- Der kan efter faglig vurdering/visitation være mulighed for brug
af spiseteknologiske hjælpemidler.
Fødselsdage:
Det enkelte centers tradition følges.
Arrangementer:

Kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet, Thisted Kommune

Side 71 af 103

Prisregulering sker årligt.
Udbuddet af arrangementer varierer fra center til center.
Opgaver der som hovedregel ikke varetages

- Opvask efter gæster.
- Tilbereder man selv sin mad, ydes der ikke hjælp til opvask og
oprydning efter måltidet.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.5 Kvalitetsstandard for personlig pleje og hjælp – medicin
Lovgrundlag

Sundhedsloven
Der forefindes på centret en instruks for medicinhåndtering.
Instruksen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om administration og håndtering
af lægemidler” (Vejledning nr. 9429 af 30/06/2006).

Formål

Sikre at beboeren får rette medicin på rette tidspunkt i rette dosis
samt at observere virkning og bivirkning.

Beskrivelse af ydelsen

Der ydes hjælp med udgangspunkt i FMK (Fælles medicinkort).
Der ydes hjælp til:
- bestille medicin
- dosere medicin
- indtage medicin
- injektionsgivning
- administration af smerteplastre
- opfølgning og vurdering
Der forefindes på plejecentrene ikke medicindepoter/-skabe med
medicin til fælles brug.
Der ydes hjælp til kontakt til læge, så levering af dosispakket medicin fra apoteket kan igangsættes.

Hjælpen omfatter ikke

Personalet afhenter ikke medicin på apoteket – heller ikke i akutte
tilfælde.
(Der kan oprettes Falck-abonnement, hvor denne ydelse er inkluderet).
Gældende EU-regler om forfalskede lægemidler betyder, at apotekerne ikke modtager uåbnet medicin retur, hvis det har været i borgerens varetægt, da det vil blive betragtet som ”ikke ægte”.

Hvordan og hvornår får
man hjælp?

Man kan få hjælp til medicingivning- og dosering, hvis man ikke selv
er i stand til at udføre opgaven på sikker og forsvarlig vis.
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Behov for hjælp til medicin vurderes og udføres af plejepersonalet
på plejecentrene.
Medicinordination gives altid af læger.
Hvem leverer hjælpen?

Opgaverne løses af personalet i forhold til den enkeltes kompetencer. Reglerne fremgår af Thisted Kommunes instruks for medicinhåndtering.
Dosispakket medicin leveres af det valgte apotek.

Særlige forhold

Dosispakket medicin:
- Stabile og velmedicinerede borgere kan få lægeordinerede tabletter og kapsler doseret, pakket og leveret fra apoteket. Ordningen
kaldes for ”Dosispakket medicin”
- Det er den praktiserende læges ansvar at vurdere om borgeren er
egnet til at få dosispakket medicin.
- Vurderes borgeren ikke at være egnet til, at der kan anvendes dosispakket medicin, doseres der medicin i ugedoseringsæsker. Borgeren indkøber selv 2 ugeæsker.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.6 Kvalitetsstandard for personlig pleje og hjælp – fysisk og psykisk pleje og omsorg
Lovgrundlag

Lov om social service § 83.

Formål

- At beboeren mødes med en professionel tilgang samt engagement og nærvær i alle situationer.
- At hjælpe og støtte beboeren til at have et godt hverdagsliv.
Gennem forbedringsarbejde med fokus på patientsikkerhed vil vi
styrke forebyggelse.
Gennem en pædagogisk/ rehabiliterende tilgang og med udgangspunkt i det enkelte menneske vil vi styrke beboerens selvhjulpenhed og mestring af eget liv.
- At beboeren får nødvendig hjælp til at klare hverdagens opgaver
og hjælp til selv at klare så mange opgaver som muligt.
- At beboere tilbydes den hjælp, støtte, pleje
- og omsorg med fokus på faglig kvalitet, der er behov for.
- Give mulighed for at den enkelte beboer oplever ”stjernestunder” i samvær med personale.
- At sikre en værdig afslutning på livet.

Beskrivelse af ydelsen

Fysisk pleje:
Personlig hjælp og pleje på baggrund af en faglig vurdering af beboerens ressourcer og behov. Vurderingen foretages i samråd
mellem beboer, sygeplejerske og plejepersonale.
Hjælpen kan omfatte brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler.
Hjælpen kan omfatte:
- Bad, som minimum 1 gang ugentligt eller efter individuel vurdering
- Personlig hygiejne
- Negleklip af finger- og tånegle i ukomplicerede tilfælde - efter
forudgående vurdering af sygeplejerske eller SSA
- Af- og påklædning
- Kateter- og stomipleje
- Toiletbesøg
- Hudpleje
- Hjælp til kropsbårne hjælpemidler
- Forflytninger
- Vending og lejring
- Spise og drikke
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- Sondemad
- Løsning af diverse små dagsrelevante opgaver.
Psykisk pleje:
Ved behov for psykisk omsorg:
Der ydes en individuel pleje
- tilsyn og tryghedsbesøg
- social kontakt
- nærvær og opmærksomhed
- samtaler
- omsorgsrelaterede ydelser
Ved behov for kompleks psykisk pleje og omsorg:
Til udredning af behovet for nye tiltag er der mulighed for støtte
og vejledning på centret fra kommunens demenskoordinator, distriktspsykiatrien, gerontopsykiatrisk afdeling, senhjerneskadekoordinator.
I Thisted Kommune er der endvidere demens- og psykiatriske enheder. På disse enheder er der en højere personalenormering
samt specialviden, hvorved komplekse, specielle behov bedre tilgodeses.
Det kræver visitation at flytte ind på disse afsnit.
Målrettet pædagogisk/rehabiliterende indsats:
Der ydes støtte til at være så selvhjulpen som muligt i egen hverdag.
Undervisning/rådgivning/vejledning knyttet til en opgave:
Eks:
- Oplæring i brug af rollator.
- Selv tage tøj på.
- Oplæring/støtte til at udføre øvelser.
Hjælpen omfatter ikke

Man kan ikke få hjælp til opgaver, som vurderes til at skulle udføres af anden relevant faggruppe.
Eks.:
- Specialfodpleje,
- Hårpleje
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Hvornår får man hjælp?

- Hjælp leveres døgnet rundt.
- Beboerens ønsker vedrørende tidspunkter for hjælp respekteres
i videst muligt omfang. Vurdering tages under hensyn til centrets
øvrige planlægning og beboere.
- Man kan på hverdage normalt forvente at hjælp til morgenpleje
påbegyndes senest kl. 10.30 – behov for hjælp til medicingivning
og ernæring vil dog altid være tilgodeset tidligere på dagen.
- Bad kan ikke altid forventes leveret i formiddagstimerne. Tidspunktet vil afhænge af centrets øvrige planlægning.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.7 Kvalitetsstandard for personlig pleje og hjælp – træning
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83.

Formål

Med den pædagogiske og rehabiliterende indsats at hjælpe beboere med funktionsnedsættelse til at opretholde/genoptræne nedsatte funktioner.

Beskrivelse af ydelsen

Vedligeholdelsestræning:
Den daglige fysiske træning tilgodeses i videst mulig omfang i tilrettelæggelsen af plejen.
Eks.
- At man selv reder sit hår.
- At man selv børster tænder.
- At man selv går til og fra toilet, måltider m.m.
- At man selv klæder sig på.
- At man selv spiser og drikker.
Der henvises i øvrigt til Thisted Kommunes kvalitetsstandard for
Genoptræning og Vedligeholdelsestræning.
Funktionstræning:
Kan f.eks. bestå i:
- Lejring
- Forflytning
- Brug af gangredskaber
- Brug af kørestol
- Gangtræning
Genoptræning:
Særligt tilrettelagt træning med henblik på at øge almindelige fysiske, psykiske og intellektuelle egenskaber.
Beboeren kan henvises til kommunalt træningsteam bestående af
ergo- og fysioterapeuter, hvor der efter terapeutens vurdering kan
udarbejdes individuelt træningsforløb (der henvises til Thisted
Kommunes Kvalitetsstandard for Genoptræning og Vedligeholdelsestræning).
Centrets personale kan støtte beboeren i genoptræningsplanerne
Beboeren kan via egen læge henvises til at modtage vederlagsfri
fysioterapi.
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Vederlagsfri fysioterapi til borgere i plejeboliger:
Ved vederlagsfri fysioterapi er der tale om gratis fysioterapi i forbindelse med et svært fysisk handicap, hvor egen læge er henvisende instans.
Der henvises i øvrigt til pjecen: ”Vederlagsfri fysioterapi til borgere i
plejebolig”.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.8 Kvalitetsstandard for nødkald
Lovgrundlag

Lov om social service § 112.

Formål

Man kan få et nødkaldsapparat:
- når der er særlige forhold, som bevirker, at beboeren ikke kan
komme i kontakt med andre i en nødsituation
- for at give mulighed for at bibeholde tidligere aktivitetsniveau,
hvis der er særlig risiko for fald.
- for at give mulighed for at tilkalde hjælp, selvom man af fysiske
eller psykiske årsager ikke selv kan opsøge hjælpen.
- for at give ægtefælle/samlever mulighed for at forlade lejligheden.
- for, ved akutte, midlertidige sygdomme (lungebetændelse, knoglebrud m.m.) at give mulighed for at tilkalde hjælp.
Utryghed alene kan ikke udløse bevilling af nødkaldsapparat.

Beskrivelse af ydelsen

Nødkaldsapparat kan bevilges som midlertidig eller som varig
hjælp. Der vil løbende være en vurdering af behovet.
Kaldet går til plejepersonalet på centret.
Nødkald testes af sikkerhedshensyn løbende efter kommunens
gældende regler.

Hvordan får man nødkaldsapparat?

Plejecentrets sygeplejerske og leder visiterer til nødkaldsapparatet.
Til apparatet hører bærbar del, som:
- bæres døgnet rundt.
- kan anvendes døgnet rundt.
- bæres som armbånd eller om halsen.
Der kan være forskel på typen af de enkelte centres kaldeanlæg og
dermed kan der være forskel på kravene før installering. Der kan
f.eks. være tale om oprettelse af fastnetforbindelse.
I tilfælde af at opkaldene går over tlf. nettet, betaler beboeren ikke
selv for opkaldene.
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Hvornår kan der ikke
bevilges nødkaldeapparat?

- Hvis man ikke opfylder et af punkterne under Formål.
- Hvis man ikke har forståelse for formålet med et nødkaldsapparat.
- Hvis man ikke kan betjene apparatet på forsvarlig vis.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.9 Kvalitetsstandard for værgemål og ledsagelse
Beskrivelse af ydelsen

Værgemål: Der kan ydes hjælp til iværksættelse af værgemål, hvis
man ikke kan klare egen administration.
Ledsagelse

Hjælpen omfatter ikke

Beboerens egen administration er som hovedregel beboerens
eget ansvar
- Der ydes ikke hjælp til økonomisk og personlig administration, jf.
Thisted Kommunes Kasseregulativ.
- Centret påtager sig ikke ansvar for kontanter og andre værdigenstande.
- Beboeren tegner egen indboforsikring.
- Det frarådes at opbevare kontante beløb over 500 kr. i lejlighederne.

Som udgangspunkt kan der ikke ydes hjælp til ledsagelse ud af huset i forhold til lægebesøg, sygehusbesøg, frisør, indkøb m.m.
Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.10 Kvalitetsstandard for vedligehold af lejlighed
Vedligehold af lejlighed

Jf. lejekontrakt

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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6.11 Kvalitetsstandard for frivillige aktivitetstilbud på plejecentrene for hjemmeboende
Lovgrundlag

Serviceloven §79

Målgruppe

Hjemmeboende pensionister i lokalområdet omkring et plejecenter. Borgere, som ønsker mere socialt samvær, og som muligvis mangler netværk.
Borgeren skal være selvhjulpen og kunne klare sig selv.

Aktiviteter

Aktiviteterne arrangeres dels af Aktivkomitéen og dels af personalet på plejecentret alt efter type af aktivitet.

Åbningstider

Der afholdes aktiviteter 1 gang om ugen.
Åbningsdage er normalt på hverdage.
Åbningstider afhænger af aktiviteten – eks. enten formiddag, eftermiddag eller aften.

Typer af aktiviteter

Aktiviteter, der fremmer det gode hverdagsliv og det sociale
samvær.
Der arrangeres forskellige aktiviteter af både Aktivkomitéen og
personalet, og typen af aktivitet kan variere fra plejecenter til
plejecenter.

Annoncering

Aktiviteterne annonceres i det pågældende plejecenters månedsprogram, halvårsprogram eller i plejecentrets husavis.

Udgifter ved arrangementer for plejecentret
/ Aktivkomitéen

Der anvendes personaletimer på følgende:
- Planlægning af aktiviteter: eks. køkkentimer til forberedelse af forplejning
- Deltagelse i aktiviteter: praktisk hjælp, social støtte
- Afslutning af aktivitet: eks. hjælpe borgerne afsted igen,
oprydning
- Underholdning
Som udgangspunkt sørger borgeren selv for transport. Ved behov kan der arrangeres transport for mindre egenbetaling.

Udgifter for borgeren

Til nogle aktiviteter kan det være nødvendigt med tilmelding og
deltagergebyr.
Forplejning: eftermiddagskaffe og/eller mad.
Som udgangspunkt sørger borgeren selv for transport. Ved behov kan der arrangeres transport for mindre egenbetaling –
max 1 gang ugentligt.
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Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning
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7. KVALITETSSTANDARD FOR THISTED KOMMUNES AKUTTILBUD
Lovgrundlag

Bekendtgørelse om hjemmesygepleje og Lov om social service §
84 stk.2.

Formål

Det overordnede mål med akutpladserne og det udgående akutteam er:
- At forebygge indlæggelser
- At forebygge genindlæggelser
- At understøtte udskrivelser ved komplekse forløb.

Mål for indsatsen fra
akuttilbuddet

- At kunne tilse, observere og iværksætte handling hos borgere
med akutte problemstillinger indenfor 1 time ved behov
- At der sker en hurtig afdækning af borgerens problemer
o For akutpladserne: indenfor 1-2 dage
o For akutteamet: Inden for få timer
- At relevante observationer, behandlingsmæssige og plejemæssige tiltag iværksættes og evalueres
- At alle kommunale tilbud fra starten tænkes ind i løsningen af
borgerens problemer (F.eks. genoptræning, hverdagstræning, forebyggende hjemmebesøg, opfølgende hjemmebesøg, hjælpemidler, madservice og muligheden for øget hjemmesygepleje og
hjemmehjælp)

Målgruppe

Målgruppen på akutpladserne og indsatser fra det udgående akutteam er borgere, som er i akut risiko for indlæggelse, men hvor
indlæggelse endnu ikke er påkrævet.
Det er borgere med sygdom eller svækkelse, som med en hurtig
og koncentreret sygeplejefaglig indsats i forhold til udredning, observation, pleje og behandling samt afklaring af fremtidige behov,
vil kunne undgå indlæggelse på sygehuset.
Borgeren skal forud for ophold på akutplads være diagnostisk afklaret af egen læge eller vagtlæge.
Det kan f.eks. dreje sig om akut forværring af følgende tilstande:
- Ernæringsproblematik
- Demens
- Urinvejslidelser
- Mave-tarmsygdomme
- Opblussen i KOL og andre luftvejssygdomme
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-

Diabetes
Kredsløbssygdomme
Smerter
Cancer
Infektioner som f.eks. influenza, urinvejsinfektion eller lungebetændelse

Målgruppen er endvidere borgere, som udskrives fra sygehuset
med komplekse plejebehov, som kræver planlægning (ikke mangel
på hjælpemidler) og oplæring internt i kommunen før endelig tilbagevenden til eget hjem.
Gældende aftaler i Sundhedsaftalen for indlæggelse overholdes.
Beskrivelse af hvad
ydelsen kan indeholde

På akutpladserne tilbydes følgende:
- Analyse og afklaring af hvilke sygeplejemæssige problemstillinger, der er på spil
- Udarbejdelse af mål for opholdet, iværksættelse af handlinger
samt daglig opfølgning og evaluering af handlinger
- Tæt observation af borgerens tilstand og udvikling
- Tæt lægefaglig kontakt.
- Specielle sygeplejeydelser f.eks.:
o Sårpleje
o Posedialyse
o Parenteral ernæring
o Subcutan væsketerapi
o Indgift af IV – antibiotika
o Observationer ved medicinændringer, herunder smertestillende.
- Personlig pleje
- Praktisk hjælp
- Dokumentationsopgaver vedr. borgeren
- Samarbejde med pårørende
- Samarbejde med andre kommunale tilbud
- Sparring og evt. oplæring i forhold til plejepersonale i hjemmeplejen og på ældrecentrene i forbindelse komplekse sygeplejefaglige problemstillinger og forebyggende indsatser
Det udgående akutteam tilbyder følgende i eget hjem:
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- Observere og evt. iværksætte behandling i samråd med læge
(Praktiserende læge, vagtlæge eller sygehuslæge)
- Udredning i samarbejde med praktiserende læge
- Koordinere fælles indsats og forløb for akut syge borgere
- Afslutning af behandling i hjemmet efter udskrivning
- Støtte og behandling på bosteder/ældrecentre/hjemmesygeplejen
- Opsøgende funktion i forhold til nye opgaver
- Inhalationsbehandling og iltterapi
- Væske og ernæringsterapi, herunder sonde og parenteral ernæring
- Indgift af IV - antibiotika
- Øvrige instrumentelle opgaver såsom f.eks.:
o Katheterisering af mænd
o Pleje og sugning af trachealkanyle
o Håndtering af morfinpumpe
o INR-måling
o CRP- måling
o HGB- måling
o Saturationsmåling
o Opstart af posedialyse
o Sparring og oplæring af personale i hjemmeplejen og på
ældrecentre ved overdragelse af opgaver
o Varetagelse af opgaver i forbindelse med TeleCare Nord –
projektet i forhold til KOL-patienter
Hvor meget kan man få
og hvornår?

De ydelser man kan få, sker ud fra en individuel vurdering af den
enkeltes behov for observation, behandling og pleje.
Et ophold på akutpladserne kan max. vare i 5 dage. Herefter skal
evt. yderligere indsatser være planlagt, hvad enten de skal ske i:
- Eget hjem
- Længerevarende midlertidigt ophold på Kristianslyst eller Sct.
Thøgersgård
- Specialiseret midlertidigt ophold på Fjordglimt (Demens)
- Genoptræningssektionen på Dragsbækcentret
Et forløb af det udgående akutteam varer typisk max. 14 dage,
hvorefter opgaven skal overdrages til den almindelige hjemmesygepleje.
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Det er et krav, at borgerens medicinliste er afstemt med egen læge
og opdateret i FMK (Fælles Medicinkort).
Hvordan iværksættes
tilbuddet?

Visitation til akutpladserne kan ske via forskellige kanaler, men
skal altid være forud gået af en dialog med Kristianslyst:
- Thisted Kommunes Visitation kan visitere borgere inden for målgruppen til pladserne såfremt, der er ledige pladser
- Praktiserende læger og vagtlæger kan visitere borgere inden for
målgruppen til pladserne, såfremt der er ledige pladser
- Akutmodtagelsen på Sygehus Thy-Mors kan visitere borgere til
tilbuddet, såfremt der er ledige pladser
- Hjemmesygeplejersken kan visitere borgere inden for målgruppen til pladserne, såfremt der er ledige pladser
- Der kan bevilges liggende transport til akutstuerne, hvis det
skønnes nødvendigt af lægen. Transporten ved Falck bestilles af
Kristianslyst.
Visitation eller henvisning til det udgående akutteam kan ske fra:
- Praktiserende læge/vagtlæge
- Sygehuset
- Hjemmesygeplejen
- Ældrecentrene
- Visitationen

Hvilke personalegrupper leverer ydelsen?

Der er følgende personalegrupper tilknyttet akuttilbuddet:
- Sygeplejersker
- Social- og sundhedsassistenter
- Social- og sundhedshjælpere
I det udgående akutteam varetages opgaverne udelukkende af sygeplejersker.
Alle sygeplejersker har gennemgået kursus i akut sygepleje.

Hvordan dokumenteres
indsatsen?

Der dokumenteres i borgerens elektroniske omsorgsjournal.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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8. KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING OG REHABILITERING
8.1 Kvalitetsstandard for daggenoptræning på Dragsbækcentret
Lovgrundlag

Lov om social service § 86,stk 1:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af
fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
Sundhedslovens § 140:
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.
Sundhedslovens § 140 (Frit valg):
Borgere, som udskrives med en genoptræningsplan, har mulighed
for at vælge mellem Thisted Kommunes genoptræningstilbud eller
andre kommuners egne genoptræningstilbud. Enhver kommune
kan dog af kapacitetsmæssige årsager afslå at genoptræne/at
træne en borger fra en anden kommune.
Lov om social service § 83:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Formål

- At tilbyde hjemmeboende borgere intensiv genoptræning.
- At borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere
eller bedst mulig funktionsevne – såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt, herunder træning i de
færdigheder, som borgeren har brug for i sine daglige gøremål.
- Effekten af indsatsen skal direkte kunne overføres til borgerens
hjemmeliv.
- I fællesskab med borgeren og evt. pårørende eller øvrigt tværfagligt personale tages der stilling til fremtidige muligheder for
vedligeholdende tiltag, der kan opretholde funktionsniveauet,
når terapeuterne har afsluttet deres forløb.

Målgruppe

- Borgeren skal opfylde en stor del af de samme kriterier, der er
for et døgngenoptræningsophold på Dragsbækcentret, men daggenoptræning kan vælges f.eks. pga. familiemæssige eller kognitive årsager.
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- Borgere, der har været på døgnophold, men som stadig profiterer af træning, og som det vurderes meningsfuldt at fastholde i
et mere intensivt, ambulant træningsforløb ved fysioterapeuten.
Borgere:
- som har ressourcer til at kunne træne dagligt/intensivt OG
- som kan profitere af et aktivt træningsmiljø OG
- som skønnes motiverede for selv at yde en aktiv indsats OG
- som selvstændigt kan gennemføre et individuelt tilrettelagt træningsprogram OG
hvor konkurrerende lidelser ikke er dominerende i forhold til
den funktionsevnenedsættelse, der er direkte årsag til opholdet.
Sagsbehandlingsfrister

- Der er via sundhedsaftalerne fastsat frister for kontakt til borger
i et sundhedstilbud. Fristerne er 4 dage for kontakt til borgeren
og 7 dage for opstart af træningen.
- Der er for forløb efter Lov om social service § 86 fastsat en frist
på 10 hverdage for kontakt til borgeren og 6 ugers frist for start
af træningsforløb.

Beskrivelse af ydelsen

Genoptræningen defineres som en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem borger/evt. pårørende og personale.
- Træningsplan på baggrund af en fysioterapeutisk undersøgelse/vurdering.
- Selvtræning i det tidsrum borgeren er visteret til tilbuddet. Her
kan borger efter instruktion fra terapeuterne benytte udvalgte
træningsredskaber.
- Mulighed for ergoterapeutisk intervention (på centret eller i
hjemmet) hvis dette vurderes relevant.
- Mulighed for ophold på Trænings- og Rehabiliteringsafsnittet på
Dragsbækcentret i dagtiden i hverdage, i tidsrummet 9-15.
- Mulighed for adgang til opholdsrum sammen med andre borgere, med mulighed for hvile.
- Forplejning under opholdet mod egenbetaling.
- Specialrådgivning som vurderes nødvendig i.f.t træningsplanen,
f.eks. fra bandagist, talepædagog, hjerneskadekoordinator, Hjælpemiddeldepot m.fl.

Hvor meget kan man få?

- 1 - 3 træningsdage pr. uge (kun hverdage).
- Træningen ved fysioterapeuten tilbydes som udgangspunkt 2
gange pr tildelt dag, oftest mellem kl. 9 og 15.
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- Træningen samt antallet af dage tildeles efter en individuel behovs- og funktionsvurdering.
- Indsatsen er tidsafgrænset.
- Revurdering foretages løbende og i samarbejde med borgeren.
Hvordan iværksættes
tilbuddet?

- Henvendelse direkte til Træning og Rehabilitering
- Terapeuterne i Træning og Rehabilitering på Dragsbækcentret
foretager herefter visitationen.
- Tilbuddets forventede indhold fastlægges af terapeuterne i Træning og Rehabilitering på Dragsbækcentret i samarbejde med
borgeren indenfor 14 dage.

Hvilke personalegrupper leverer ydelsen?

Indsatsen leveres af 1-2 fysioterapeuter og evt. en ergoterapeut.

Hvordan dokumenteres
indsatsen?

Indsatsen beskrives i borgers elektroniske omsorgsjournal ud fra
gældende retningslinjer.

Hvad koster det?

- Som udgangspunkt skal borgeren selv arrangere transport og
betale kørsel til og fra træning.
- Er der behov for en kørselsordning, betales der for denne 40 kr.
pr. gang, hvis borgeren er visiteret efter Lov om social service.
Befordring efter Sundhedsloven, skal borgeren også visiteres til,
men er uden omkostning for borgeren.
- Borgeren betaler endvidere for forplejning, hvis dette ønskes.

Hvilke krav stilles til
borgeren?

-

Opfølgning

Vurderes individuelt mellem terapeut og borger evt. pårørende og
personale.

Skal kunne rumme at være i opholdsrum med flere.
Aflysning af træning skal meddeles tidligst muligt.
Borgeren må være indstillet på fælles transport.
Egne hjælpemidler, medicin og bleer skal evt. medbringes.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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8.2 Kvalitetsstandard for træning og rehabilitering ved døgnophold på Dragsbækcentret
Lovgrundlag

Servicelovens § 86,stk 1:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af
fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
Sundhedslovens § 140:
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet
behov for genoptræning.
Sundhedslovens § 140 (Frit valg):
Borgere, som udskrives med en genoptræningsplan, har mulighed
for at vælge mellem Thisted Kommunes genoptræningstilbud eller
andre kommuners egne genoptræningstilbud. Enhver kommune
kan dog af kapacitetsmæssige årsager afslå at genoptræne at træne
en borger fra en anden kommune.
Servicelovens § 83:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan
udføre disse opgaver.
Servicelovens § 84, stk. 2
Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Formål

-

-

At borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne – såvel bevægelses- og
aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt, herunder træning i de færdigheder, som borgeren har brug for i
sine daglige gøremål.
Effekten af indsatsen skal direkte kunne overføres til borgerens hjemmeliv.
I fællesskab med borgeren og evt. pårørende eller øvrigt
tværfagligt personale tages der stilling til fremtidige muligheder for vedligeholdende tiltag der kan opretholde funktionsniveauet, når terapeuterne har afsluttet deres forløb.
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Målgruppe

Borgere:
- som har ressourcer til at kunne træne/rehabilitere dagligt/intensivt
og
- som kan profitere af et aktivt trænings-/rehabiliteringsmiljø
og
- som skønnes motiverede for selv at yde en aktiv indsats
og
- som selvstændigt og/eller med støtte kan gennemføre et individuelt tilrettelagt træning-/rehabiliteringsprogram
Døgngenoptræningspladserne er som udgangspunkt ikke egnet til
- borgere hvis almene tilstand er så svækket, at behovet for
pleje og omsorg er dominerende – hvilekrævende/senge-liggende i et omfang, som hindrer træningen/rehabiliteringen

Sagsbehandlingsfrister

Der er via sundhedsaftalerne fastsat frister for kontakt til borger i
et sundhedstilbud. Fristerne er 4 dage for kontakt til borgeren og 7
dage for opstart af træningen.
Der er for forløb efter Lov om Social Service § 86 fastsat en frist på
10 hverdage for kontakt til borgeren og 6 ugers frist for start af træningsforløb.

Beskrivelse af ydelsen

Hvad kan man få:
- Træning/rehabilitering ved fysio- og/eller ergoterapeuter på
hverdage.
- Træning/rehabilitering ved træningspersonalet (sosu og sygepl.) i daglige færdigheder og træningsopgaver aftalt med
fys/ergo.
- Trænings-/rehabiliteringsplan fastlægges v. start, og justeres
efter behov.
- Genoptræningen/rehabiliteringen defineres som en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem borger/evt.
pårørende og personale.
- Opholdslængden revurderes løbende og efter behov.
Der gives desuden:
- Observation, tests og samtaler med sygeplejerske, social-og
sundhedsassistent, ergoterapeut, fysioterapeut.
- Hjælp til afklaring af fremtidig boligbehov, hvis der er relevant.
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-

Hvor meget kan man
få?

-

Hvordan iværksættes
tilbuddet?

-

Hvilke personalegrupper leverer ydelsen?

-

Personlig hjælp og pleje i forbindelse med det individuelle
træningstilbud.
Evt. specialrådgivning som vurderes nødvendig i.f.t genoptræningsplanen, eks. neuropsykolog eller bandagist.
I indsatsen indgår samarbejde med relevante instanser, eks.
Kommunikationscentret, Jobcentret, Hjerneskadekoordinator, Handicapafdelingen, Visitation og Hjælpemiddeldepot
og Hjemmeplejen.
Træning/rehabilitering ved tværfagligt personale.
Terapeutydelser gives i dagtimerne på hverdage.
Træning/rehabilitering under opholdet samt antallet af dage
tildeles efter en individuel behovs – og funktionsvurdering.
Revurdering foretages løbende og i samarbejde med borgeren.
Er der ikke et trænings-/rehabiliteringspotentiale, skal borgeren i stedet visiteres videre til eget hjem, midlertidig plads eller plejebolig.
Henvendelse gennem Thisted Kommunes Visitation, som forestår visitation til selve opholdet.
Trænings-/Rehabiliteringsafsnittet på Dragsbækcentret foretager visitation til selve trænings-/rehabiliteringsindholdet
og til omfanget af personlig og praktisk hjælp.
Afgørelsen vedr. startdato og længde på opholdet meddeles
borgeren skriftligt.
Genoptræning-/rehabiliteringsindsatsen leveres af tværfagligt personale bestående af fysio-/ergoterapeuter og træningspersonale.

Træningspersonalet består af:
- Sygeplejersker og Social-og Sundhedsassistenter
Teamet er efteruddannet inden for trænings- og rehabiliteringsområdet, nogle med særlig neurofaglig viden.
Hvordan dokumenteres indsatsen?
Hvad koster det?

Indsatsen beskrives i borgers elektroniske omsorgsjournal ud fra
gældende retningslinjer.
-

Der betales for kost efter gældende takst.
Der kan søges om nedsat betaling ved kommunen, efter
gældende regler.
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Hvilke krav stilles til
borgeren?

-

Befordring til og fra opholdet betales af borgeren.
Ved overflytning fra sygehus betaler sygehuset transporten.
Ved hjemmetræning og andre former for kørsel ifm. træningen betaler Træning og rehabilitering.

-

Skal være motiveret for træning/rehabilitering og kunne deltage aktivt.
Borgeren skal selv medbringe egne hjælpemidler, medicin
samt evt. bleer.
Borgeren er selv ansvarlig for transport af alle hjælpemidler
ved ankomst og afrejse.

Opfølgning

Vurderes individuelt mellem visitator, terapeut og borger evt. pårørende og personale.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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8.3 Kvalitetsstandard for genoptræning
Lovgrundlag

Lov om social service § 86 stk. 1:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af
fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Formål

- At borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere
eller bedst mulig funktionsevne – såvel bevægelses-og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt, herunder træning i de
færdigheder, som borgeren har brug for i sine daglige gøremål.

Målgruppe

- Borgeren skal være bosiddende i Thisted Kommune
- Borgeren skal have et udækket behov for træning af et alment
funktionsevnetab
- Borgeren skal kunne deltage aktivt og have udbytte af træningen

Sagsbehandlingsfrister

Der er for forløb efter Lov om social service § 86 fastsat en frist på
10 hverdage for kontakt til borgeren og 6 ugers frist for start af
træningsforløb.

Beskrivelse af ydelsen

Genoptræningen defineres som en målrettet og tidsbegrænset
samarbejdsproces mellem borger/evt. pårørende og personale.
Hvad kan man få:
- Individuel træning på center eller i eget hjem.
- Træning i forbindelse med ophold på en midlertidig plads
- Ambulant træning individuelt og/eller på hold.
- Evt. opfølgende træning ved hjemmeplejen.

Hvor meget kan man få?

-

Træningen tildeles efter en individuel behovsvurdering og
ud fra et helhedsorienteret perspektiv.
Træningen er altid tidsbegrænset.
Træning ydes i dagtimerne på hverdage
Afgørelsen vedr. startdato og længden på forløbet meddeles borgeren skriftligt.
Tilbuddets forventede indhold fastlægges af terapeuterne i
Træning og Rehabilitering og i samarbejde med borgeren.

Som udgangspunkt kan borgeren tildeles 10 seancer til genoptræning, herefter revurderes behov.
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Hjælpen omfatter ikke

Behandling/træning, som er rettet mod specifikke dele af kroppen,
og som kun i mindre grad involverer personens generelle funktionsniveau, skal fortsat gives i sygehusregi, eller ved praktiserende
fysioterapeut efter henvisning fra egen læge.
Der gives ikke træning efter servicelovens § 86 stk. 1., hvis borgeren samtidig får en vederlagsfri ydelse jf. sundhedslovens § 140a,
og hvis træningen er målrettet samme problemområde.

Hvordan iværksættes
træningen?

1. Henvendelse til Træning og Rehabilitering
2. Der foretages en konkret individuel vurdering af behovet og
muligheden for træning.
Afgørelse på træning meddeles skriftligt til borgeren og klagevejledning vedlægges.

Hvem foretager træningen?

Fysio- og ergoterapeuter
Der samarbejdes med øvrigt tværfagligt personale.

Hvordan dokumenteres
træningen?

Indsatsen beskrives i borgers elektroniske omsorgsjournal ud fra
gældende retningslinjer.

Hvad koster træningen?

- Der er ingen egenbetaling for selve træningen.
- Som udgangspunkt skal borgeren selv arrangere transport.
- Er der behov for kørselsordning, skal borgeren visiteres hertil, og
der forekommer en egenbetaling for borgeren på 40 kr. pr. gang.

Hvilke krav stilles til
borgeren?

- Borgeren skal være motiveret for træning og deltage aktivt i forløbet.
- Borgeren skal sikre, at adgangsforholdene til boligen er i orden,
hvis træningen foregår i eget hjem.
- Borgeren bedes aflyse træning tidligst muligt ved sygdom eller
lignende.

Opfølgning

Vurderes individuelt mellem terapeut og borger evt. pårørende og
personale.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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8.4 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning
Lovgrundlag

Lov om social service § 86 stk. 2:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Formål

- I fællesskab med borgeren, og evt. pårørende eller øvrigt tværfagligt personale, tages der stilling til fremtidige muligheder for
vedligeholdende tiltag, der kan opretholde borgerens færdigheder.

Målgruppe

Har borgeren, efter et genoptræningsforløb, ikke andre muligheder for at fastholde den erhvervede færdighed, er et forløb efter
§ 86 stk. 2 en mulighed.
- Borgeren skal være bosiddende i Thisted Kommune
- Borgeren skal have et udækket behov for hjælp til vedligeholdelse af funktioner/færdigheder.
- Borgeren skal kunne deltage aktivt og have udbytte af indsatsen.

Sagsbehandlingsfrister

- Der er for forløb efter Lov om social service § 86 fastsat en frist
på 10 hverdage for kontakt til borgeren og 6 ugers frist for start
af træningsforløb.

Beskrivelse af ydelsen

Indsatsen defineres som en målrettet samarbejdsproces mellem
borger/evt. pårørende og personale.
Hvad kan man få:
- Individuel træning på center eller i eget hjem.
- Ambulant træning individuelt og/eller på hold.
- Evt. opfølgende træning ved hjemmeplejen.

Hvor meget kan man få?

-

Vedligeholdende træning tildeles efter en individuel behovsvurdering og ud fra et helhedsorienteret perspektiv.
Vedligeholdende træning ydes i dagtimerne på hverdage
Afgørelsen vedr. startdato og længden på forløbet meddeles borgeren skriftligt.
Tilbuddets forventede indhold fastlægges af terapeuterne
i Træning og Rehabilitering og i samarbejde med borgeren.
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Som udgangspunkt kan borgeren tildeles 10 seancer til vedligeholdende træning, herefter revurderes behov.
Der vurderes løbende, om den vedligeholdende indsats kan søges hos en anden myndighed eller efter en anden lovgivning.
Hjælpen omfatter ikke

Hvordan iværksættes
tilbuddet?

Behandling/træning, som er rettet mod specifikke dele af kroppen, og som kun i mindre grad involverer personens generelle
funktionsniveau, skal fortsat gives i sygehusregi, eller ved praktiserende fysioterapeut efter henvisning fra egen læge.
Der gives ikke vedligeholdende træning efter servicelovens § 86
stk. 2., hvis borgeren samtidig får en vederlagsfri ydelse jf. sundhedslovens § 140a, og hvis træningen er målrettet samme problemområde.
1. Henvendelse til Træning og Rehabilitering
2. Der foretages en konkret individuel vurdering af behovet og
muligheden for træning.
Afgørelse på træning meddeles skriftligt til borgeren og klagevejledning vedlægges.

Hvilke personalegrupper
leverer ydelsen?

Fysio- og ergoterapeuter
Der samarbejdes med øvrigt tværfagligt personale.

Hvordan dokumenteres
indsatsen?

Indsatsen beskrives i borgers elektroniske omsorgsjournal ud fra
gældende retningslinjer.

Hvad koster det?

- Der er ingen egenbetaling for selve træningen.
- Som udgangspunkt skal borgeren selv arrangere transport.
- Er der behov for kørselsordning, skal borgeren visiteres hertil,
og der forekommer en egenbetaling for borgeren på 40 kr. pr.
gang.

Hvilke krav stilles der til
borgeren?

- Borgeren skal være motiveret for træning og deltage aktivt i
forløbet.
- Borgeren skal sikre, at adgangsforholdene til boligen er i orden,
hvis træningen foregår i eget hjem.
- Borgeren bedes aflyse træning tidligst muligt ved sygdom eller
lignende.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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8.5 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte, samt optræning og udvikling af færdigheder
Lovgrundlag

Lov om social service § 85:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte
samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer,
der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formål

Formålet med indsatsen efter servicelovens § 85 er at styrke den
enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat
funktionsevne, som betyder, at den enkelte i videst mulig omfang
bliver i stand til at fungere optimalt i dagligdagen og i relation til
omgivelserne. Socialpædagogisk bistand skal bidrage til, at den
enkelte kan skabe en tilværelse på egne præmisser. Indsatsen tager således sigte på, at den enkelte kan bevare eller forbedre
sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner, herunder udvikle
færdigheder, som borgeren har brug for i sine daglige gøremål.

Målgruppe

Tildeling af støtte efter § 85 forudsætter en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer,
og at borgeren har en hjerneskade. Ved behov for støtte efter §
85 til andre målgrupper end hjerneskadede borgere, henvises til
kvalitetsstandarderne inden for Handicap og Psykiatri
Borgeren skal have et udækket behov for socialpædagogisk
støtte og hjælp til optræning og udvikling af færdigheder.
Borgeren skal kunne deltage aktivt og have udbytte af støtten.
Borgeren skal være bosiddende i Thisted Kommune

Sagsbehandlingsfrister

Der er for forløb efter Lov om social service § 85 fastsat en frist
på 10 hverdage for kontakt til borgeren og 6 ugers frist for start
af træningsforløb.

Beskrivelse af ydelsen

Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte,
optræning eller omsorg, således at den pågældende kan leve et
liv på egne præmisser. Socialpædagogisk bistand kan også bestå
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af oplæring i eller optræning af en række færdigheder, som sætter den pågældende i stand til at leve et så selvstændigt liv som
muligt.
Socialpædagogisk bistand kan ydes som et element i et samlet
tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller ledsagelse til personer.
Støtten defineres som individuel tilpasset og målrettet samarbejdsproces mellem borger/evt. pårørende og personale.
Ydelsen relaterer sig til livsområderne:
- Mobilitet
- Egenomsorg
- Kommunikation
- Praktiske opgaver i hjemmet
- Samfundsliv
- Socialt liv
- Sundhed
Typiske indhold i ydelsen:
- Hjælp til struktur og overblik i hverdagen f.eks. hjælp til at åbne
post og få reageret på breve, hjælp til at planlægge dagligdagen
eller hjælp til at bryde social isolation.
- Praktisk og personlig hjælp i hjemmet f.eks. planlægning og
træning af rengøring, madlavning, indkøb, oprydning, tøjvask,
daglig økonomi
- Guidning i forbindelse med samvær og aktiviteter, opbygning
og vedligehold af netværk og andre sociale relationer
- Træning og udvikling af færdigheder i forbindelse med fritidstilbud og beskæftigelsesmuligheder
- Støtte til kontakt med offentlige myndigheder, f.eks. hjælp til at
overholde aftaler med eksempelvis bank, læge, jobcenter og det
psykiatriske behandlingssystem
Træningen/støtten gives i borgers eget hjem eller i dennes nærmiljø.
Hvor meget kan man få?

Det er det individuelle behov, borgerens ønsker og kommunens
serviceniveau, der ud fra en faglig vurdering bestemmer ydelsens
indhold og omfang.
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Træningen/støtten ydes i dagtimerne på hverdage
Afgørelsen vedr. startdato og længden på forløbet meddeles borgeren skriftligt.
Tilbuddets forventede indhold og omfang fastlægges af Træning
og Rehabilitering og i samarbejde med borgeren.
Hjælpen omfatter ikke

Hvordan iværksættes
tilbuddet?

Støtten jf. paragraf 85 inkluderer ikke medicinhåndtering eller
personlig pleje - der henvises i stedet til at tage kontakt til Thisted Kommunes visitation.
1. Henvendelse til Træning og Rehabilitering
2. Der foretages en konkret individuel vurdering af behovet
Afgørelse meddeles skriftligt til borgeren og klagevejledning vedlægges.

Hvilke personalegrupper
leverer ydelsen?

Ergoterapeut og sygehjælper med særlige kvalifikationer inden
for hjerneskadeområdet.
Der samarbejdes med øvrigt tværfagligt personale.

Hvordan dokumenteres
indsatsen?

Indsatsen beskrives i borgers elektroniske omsorgsjournal ud fra
gældende retningslinjer.
Der udarbejdes en § 141-handleplan for indsatsen, når det
som led i indsatsen skønnes hensigtsmæssigt. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan
samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Hvad koster det?

Der er ingen egenbetaling for selve træningen.

Hvilke krav stilles der til
borgeren?

Borgeren skal være motiveret for at deltage aktivt i forløbet.
Borgeren skal sikre, at adgangsforholdene til boligen er i orden
Borgeren bedes aflyse træning tidligst muligt ved sygdom eller
lignende.

Klik for oplysninger om:
Oplysningspligt
Klagevejledning

Aktindsigt
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