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Afløsning og aflastning
Skive Kommune har udarbejdet en
række kvalitetsstandarder, der giver
dig som borger et overblik over,
hvad du kan forvente af det politisk
fastsatte serviceniveau forbindelse
med hverdagens aktiviteter, praktisk
og personlig støtte, madservice,
bolig, samt afløsning og aflastning
mm.
Hertil er der udarbejdet pjecen ”Generel information”, hvor du finder en
beskrivelse af, hvad du kan forvente af leverandørerne, og hvad der
forventes af dig som borger samt en
oversigt over tilbuddene i kommunen. Her er et vigtigt budskab, at
du vil blive tilbudt et rehabiliterende
forløb der kræver din aktive deltagelse, såfremt visitationen vurderer,
at du med støtte vil kunne mestre
flere opgaver i hverdagen selv.
Denne kvalitetsstandard omhandler
afløsning og aflastning, hvor du får
nærmere information om kommunens serviceniveau vedrørende
afløsning i hjemmet og aflastning
uden for hjemmet.
Har du interesse i andre kvalitetsstandarder eller den generelle information, tilgås denne her:
www.skive.dk/
kvalitetsstandarder
Hvad består afløsning og/eller
aflastning af?
Bliver du visiteret til afløsning, foregår dette i dit/din pårørendes eget
hjem, og omvendt gives aflastning
uden for eget hjem i form af et dagcenter eller et ophold i en midlertidig
plejebolig.

2

Skive Kommune vil gerne give dig
som pårørende borger mulighed for,
at forlade dit hjem, eller afløse dig
ved at dække den sygdomsramtes
behov for personlig pleje, omsorg og
samvær samt vejledning og støtte.
Du vil således blive afløst for nogle
af de opgaver, som du varetager for
den sygdomsramte. Dette giver dig
mulighed for at foretage fritidsaktiviteter du ellers er forhindret i, og du
vil blive støtte i at klare hverdagen
som pårørende.

Hvem kan få afløsning og
aflastning?
Hvis du som borger i Skive Kommune er pårørende til en sygdomsramt
med nedsat fysisk og psykisk evne
til at klare sig selv, og her varetager
hele eller væsentlige dele af den
personlige pleje, holde opsyn med
og yder omsorg for vedkommende,
kan du have brug for afløsning og
aflastning. Det kan du her få, hvis
den sygdomsramte har behov for
omfattende støtte.

Der kan efter en individuel og konkret vurdering som udgangspunkt
gives:
• Afløsning i hjemmet op til 8 timer
ugentligt på hverdage i dagtimerne
• Aflastning i dagcenter 1-2 dage
ugentligt (på demensdagcenter
minimum 2 dage) på hverdage inklusive transport til og fra stedet.
• Aflastning i en midlertidig plejebolig efter behov.
• I særlige tilfælde kan ydelsen
iværksættes akut.

Hvordan får jeg afløsning/
aflastning?
Oplever du et behov for en afløsning
og/eller aflastning, kan du oprette
henvendelse til visitationen, der vil
vurdere dit behov.

Afløsningen i hjemmet kan efter en
individuel vurdering også gives som
et engangstilbud.
Der gives ikke afløsning i perioder,
hvor den sygdomsramte er indlagt,
opholder sig midlertidigt i plejebolig
eller af anden årsag ikke opholder
sig i hjemmet.
Afløsning/aflastning er ikke omfattet
af frit valg af leverandør, og det er
ikke muligt at bytte denne indsats til
anden form for støtte.

Kontaktoplysninger
Visitation og Hjælpemidler
Resenvej 25
7800 Skive
Tlf. 99 15 66 60
Visitation-hjaelpemidler@
skivekommune.dk

Bevilges du afløsning og/eller aflastning, kan støtten iværksættes inden
for en uge med forbehold for ventelister til aflastning på dagcenter.

Særlige forhold
Skive kommune kan tilbyde at skabe
kontakt til frivillige organisationer,
der tilbyder afløsning i eget hjem.

Hvornår kan jeg modtage
bevilget aflastning?
Kan iværksættes inden for 1 uge.
Der kan dog være venteliste til aflastning i dagcenter.

Afløsning og aflastning aftales individuelt mellem leverandør og borger

Kontrol og opfølgning
Der vil foretages kontrol eller opfølgning med din bevilling, såfremt der
observeres ændringer med borgerens funktionsniveau.
Krav til leverandøren
Leverandøren har ansvaret for, at
medarbejderen kan arbejde ud fra
gældende faglige kompetenceprofiler.

Hvad koster det at få afløsning
og aflastning?
• Det er gratis for dig som borger at
modtage afløsning eller aflastning.
• Ved aflastning skal du selv betale
for fælles måltider på dagcentret
samt forbrug af materialer.
• Visiteres du til aflastning, skal du
som hovedregel selv sørge for
transport til dagcentret. I særlige
tilfælde, kan du visiteres til, at få
hjælp til transport til og fra dagcentret mod egenbetaling.
• Der kan være ventetid ved opstart
på et dagcenter

Midlertidigt ophold
Det midlertidige ophold er en stue
beliggende som en særskilt eller
en integreret del af et ældrecenter,
hvor der er personale tilknyttet hele
døgnet. I tilknytning til dit midlertidige ophold vil du også have adgang
til et fællesareal sammen med andre
borgere.

Oversigt over midlertidige
ophold
Her finder du oplysninger om
og en oversigt over midlertidige
ophold i Skive Kommune:
www.skive.dk/midlertidigtophold
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Hvad kan jeg forvente, når jeg
søger et midlertidigt ophold?
Skive Kommune vil sikre at visitationen til en midlertidig bolig, sker
ud fra en individuel vurdering af dit
behov, samt i hvor høj grad du er i
stand til at klare dig selv. Her vil der
også indgå et hensyn til, at en given
midlertidig plads tildeles den borger,
der har størst behov for boligen, og
som kan få størst muligst udbytte af
tilbuddet. Får du tildelt en bolig, vil
der være personale der kan tilgodese dine specifikke behov. Det aftales
for dig som enkelt borger, hvor længe dit midlertidige ophold skal vare.
Som udgangspunkt vil du ikke blive
flyttet fra én midlertidig bolig til en
anden, men dette kan dog være
nødvendigt i særlige tilfælde ud
fra en individuel vurdering. Har du
behov for indlæggelse på hospitalet
under dit ophold, kan du ikke garanteres at den samme plads er ledig
når du udskrives.
Hvis du fra det midlertidige ophold
bevilges en permanent plejebolig,
vil der blive fortaget en individuel
vurdering af, hvilke tiltag der skal
iværksættes med henblik på du kan
være i eget hjem indtil du kan tilbydes plejebolig. Det vil ikke være muligt at flytte din folkeregisteradresse
til et midlertidigt ophold.
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Hvem kan bevilges et
midlertidigt ophold?
• Hvis du i en periode, på trods af
bevilget hjælp i eget hjem, har
brug for afklaring af komplekse
problemstillinger/fremtidige tiltag.
• Hvis du, grundet akut sygdom
eller forværring i din tilstand, får
behov for rehabilitering af hverdagens aktiviteter, hvor dette ikke
kan foregå i dit eget hjem.
• Hvis du er i en terminal fase af
dit liv.
• Hvis du passes af en pårørende i
hjemmet og hvor den pårørende
skønnes at have behov for aflastning.
• Borgere som er på midlertidigt
ophold, og som vurderes ikke at
kunne komme hjem i ventetiden
på en permanent bolig.
Hvordan bevilges et midlertidigt
ophold?
Ønsker du at søge et midlertidigt
ophold, kan du oprette henvendelse
til visitationen.

Kontaktoplysninger
Visitation og Hjælpemidler
Resenvej 25
7800 Skive
Tlf. 99 15 66 60
Visitation-hjaelpemidler@
skivekommune.dk

Har du et akut behov uden for åbningstiden, kan du rette henvendelse til hjemmesygeplejen.
Hvad koster et midlertidigt
ophold?
Du vil løbende blive opkrævet for
egenbetaling i forbindelse med
dit midlertidige ophold, som bl.a.
dækker måltider, rengøringsartikler
og andet.
Du skal selv dække udgifterne for
transport til og fra dit midlertidige ophold. Har du behov for at få
transporteret hjælpemidler i denne
forbindelse, skal du også selv stå
for det.
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