PASNING AF DØENDE

Pasning af døende

Tilbuddet om pasning af døende er en plejeordning, som giver
mulighed for at yde plejevederlag til dig, som ønsker at passe en
pårørende, der ønsker at dø i eget hjem.
En plejeordning kan etableres i den døendes hjem eller hos dig,
hvis den døende tager ophold der.

kort levetid. Det er ligeledes en betingelse at den døende fortsat
har behov for pleje og omsorg. Kortvarig indlæggelse på sygehus
eller kortvarig aflastningsophold medfører ikke at plejevederlaget bortfalder, hvis planen er udskrivning til videre pleje i eget
hjem.

Hvad er pasning af døende?
Pasning af døende betyder, at vægten flyttes fra behandling med
helbredende sigte til omsorg og lindring. Indsatsen koncentreres således om, at forbedre livskvaliteten i et kortere tidsrum.

Behov for yderligere hjælp
Selv om du varetager plejeopgaven, vil der ofte være behov for
yderligere hjælp og Hedensted Kommunen vil rådgive dig om
mulighederne, f.eks. personlig pleje og støtte til nødvendige
praktiske opgaver i hjemmet, aflastning, hjælpemidler og hjemmesygepleje.

Plejeordningen er målrettet personer, som er døende uanset årsag hertil og omfatter både børn og voksne.
Hvad er plejevederlag?
Ansøgning om plejevederlag skal indgives til den kommune,
hvor plejeforholdet skal etableres.
Plejevederlaget er uafhængig af din eller den døendes formueforhold. Hedensted Kommune udbetaler plejevederlag, men der
er ikke tale om et ansættelsesforhold med Hedensted Kommune
som arbejdsgiver. Plejevederlaget er skattepligtigt, og Hedensted Kommune skal tilbageholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag – dog skal der ikke betales ATP- bidrag af plejevederlaget.
Der optjenes ikke feriepenge i plejeperioden, da der ikke er tale
om et ansættelsesforhold.

Midlertidigt indlagt
Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en
midlertidig indlæggelse f.eks. for at aflaste dig som pårørende.
Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt
indlagt eller er på en aflastningsplads. Der er ikke fastsat nogen
bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte kan det bl.a. indgå,
om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.
Kan du få orlov fra dit arbejde?
Hvis du ansættes til, at passe en nærtstående, som er døende,
kan du få orlov fra dit arbejde. Du skal søge om orlov hos din
arbejdsgiver.

Hvis du kun ønsker at påtage dig en del af plejeopgaverne og
fortsætte dit arbejde på deltid, fastsættes plejevederlaget forholdsmæssigt. Hvis du deler plejeopgaven med andre nærtstående, fastsættes plejevederlaget tilsvarende forholdsmæssigt.

En arbejdsgiver, der udbetaler løn til dig under din orlov, får en
refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du
ansøger Hedensted Kommune om plejevederlaget.

Hvem kan få plejevederlag?
Du skal opfylde følgende kriterier, for at få plejevederlag:
- Du skal være nærtstående f.eks. ægtefælle, forældre eller
være nært tilknyttet til den døende (der er ikke krav om familierelation, ligesom der heller ikke er krav om fælles bopæl forud).
- En læge skal have vurderet at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid, oftest 2-6 måneder.
- Lægeligt skal det desuden være vurderet at personens tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse på sygehus eller ophold i plejehjem eller lignende. Den døende skal have behov
for pleje, og det skal være muligt og hensigtsmæssigt at pleje
den døende i hjemmet.
- Den døende og den, der påtager sig opgaven skal være enige
om, at der etableres en plejeordning, ordningen er baseret
på frivillighed.

Sådan søger du om plejevederlag
Hvis du ønsker at søge om plejevederlag til pasning af døende
eller blot har spørgsmål, skal du kontakte:

Der er ikke mulighed for plejevederlag, når den døende bor på
plejehjem, hospice eller lignende, idet det her forudsættes at
plejen i overvejende grad varetages af tilknyttet personale, da
det sidestilles med indlæggelse på sygehus.
Hvornår ophører plejevederlaget?
Plejevederlaget ophører ved den nærtståendes død – dog er der
ret til plejevederlag indtil 14 dage efter dødsfaldet.
Udbetaling af plejevederlag kan bringes til ophør af andre årsager, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt. At den døendes
situation har stabiliseret sig eller plejeforholdet har strakt sig
over længere tid, kan ikke i sig selv begrunde at plejevederlaget
bringes til ophør. Hedensted Kommune må i den situation evt.
anmode om en ny lægelig vurdering af, om prognosen fortsat er
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Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler,
tlf.: 79 75 58 20 mellem mandag-fredag kl. 09.00-13.00.
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.
Hvad er dit ansvar?
Når du søger om aflastning uden for hjemmet, er der brug for, at
du opgiver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted
Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau,
herunder indhentning af eventuelt lægeoplysninger.
Svarfrist
Svarfristen for plejevederlag er 7 dage.
Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt hvor Hedensted
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået en
afgørelse.
Klagemuligheder
Hvis du får afslag på din ansøgning om plejevederlag, kan du
vælge at klage over afgørelsen.
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstandard for pasning af døende.
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer
for serviceniveauet. Plejevederlaget bliver bevilliget i overensstemmelse med disse rammer.
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Kvalitetsstandard for pasning af døende

Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om pasning af døende.
Lovgivning
Lov om Social Service,
SEL § 119

Pasning og pleje af døende.

Målgruppe

Døende, der ønsker at blive plejet af en nærtstående i eget hjem.
Med en nærtstående menes, en person der er nært knyttet til den døende.

Ordningen giver mulighed for at yde plejevederlag til en nærtstående, der ønsker at passe en
pårørende, der ønsker at dø i eget hjem.
Ansøgning om plejevederlag skal indgives til den kommune som plejeforholdet ønskes etableret i.

Orloven kan deles mellem én eller flere personer, som ønsker at passe den plejekrævende, der
ønsker at dø i eget hjem.
Følgende skal være til stede hos den plejekrævende:
- At det efter en lægelig vurdering konstateres, at de medicinske behandlingsmuligheder er
udtømte.
- At den terminale fase er indtrådt, og levetiden vil være kort (oftest 2-6 måneder).
- At der er et pleje- og omsorgsbehov.
- At tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse, forbliven på sygehus, op-hold i plejebolig, hospice eller lignende.
- At den døende befinder sig i eget eller pårørendes hjem.
- At såvel den døende som den nærtstående er indforstået med etableringen af pasningsforholdet.
Det er en forudsætning for at etablere et plejeforhold, at kommunen vurderer, at orlovstageren
kan løfte opgaven.
Hvad kan indsatsen
indeholde?

Fra orlovens start aftales det med orlovstager, hvilke opgaver der skal varetages.
Som udgangspunkt drejer det sig om at:
- Yde omsorg og pleje for den døende.
- Indgå i den daglige husholdning så som indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask.
- Etablere et nært samarbejde mellem den praktiserende læge, orlovs-tager, den plejekrævende og hjemmesygeplejen.
Der er en forventning om, at orlovstageren opholder sig i den plejekrævendes hjem i det tidsrum
på døgnet, hvor pasningsbehovet er størst.

Andre særlige forhold

Ekstra hjælp fra kommunen
Selv om en nærtstående påtager sig plejeopgaven, vil det være muligt at få hjælp fra kommunen
i form af eksempelvis personlig og praktisk hjælp og hjemmesygepleje.
Opstart af plejeorloven
Plejeorloven kan starte fra det tidspunkt, hvor orlovstageren har fået besked om, at plejevederlaget er bevilget. Plejeorloven kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.
Beregning af plejevederlag jf. § 120 i serviceloven.
Plejeorloven kan højst udgøre 37 timer om ugen, og aflønningen sker efter gældende takst.
Afbryde/ophør af plejeorloven jf. § 121 i serviceloven
Orlovstageren og den uhelbredeligt syge kan til enhver tid afbryde plejeforholdet.
Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.
Kommunen kan afbryde plejeorlovsydelsen, hvis pleje i hjemmet ikke mere kan anses for hensigtsmæssig.
Plejeorloven stopper ikke under kortvarige indlæggelser (op til 14 dage) Ved varigt ophold på
hospice eller i plejebolig afsluttes plejeorloven efter maksimalt 2 dage, og plejevederlaget ophører.
Kommunen skal føre tilsyn med, om ordningen fungerer efter hensigten. Tilsynet sker gennem
besøg fra den kommunale sygepleje, som tager kontakt til Velfærdsrådgivningen.
Med mindre andet er aftalt, revurderes der ved behov og senest efter seks måneder.

Hvem løser opgaven?

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning.
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