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Midlertidigt døgnophold 
Tilbuddet er til dig, der har en fysisk eller psykisk funkti-
onsnedsættelse og passes af en ægtefælle eller nær pårø-
rende. 
 
Tilbuddet er også til dig, som har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, der i en periode har et særligt behov 
for træning, støtte, omsorg og pleje eller vurdering. 
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for et midlertidigt døgnophold. 
 

Du vil i forbindelse med din ansøgning, få råd og vejledning 
med fokus på om du kan have gavn af andre offentlige, pri-
vate eller frivillige tilbud. 
 

Formålet med et midlertidigt døgnophold  

At du får den nødvendige støtte i en kortvarig og tidsbe-

grænset periode til at du kan genvinde eller vedligeholde 

dit fysiske og/eller psykiske funktionsniveau. 

Sådan søger du om midlertidigt døgnophold 

Hvis du ønsker at søge om midlertidigt døgnophold eller 
har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  Alle rådgivere kan kontaktes di-
rekte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Du kan finde mere information om midlertidige døgnop-
hold på Hedensted Kommunes hjemmeside.  
 
Midlertidigt døgnophold er en naturalydelse. Det betyder, 
at du ikke har mulighed for selv at vælge det midlertidige 
døgnopholdssted, idet det er Hedensted Komme, der be-
stemmer, i hvilke tilbud der kan tilbydes midlertidig døgn-
ophold.  
 

Hvad er dit ansvar?  

Når du søger om midlertidigt døgnophold, er der brug for, 
at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til He-
densted Kommunens udredning af dine behov og dit funk-
tionsniveau, herunder indhentning af eventuelt lægeoplys-
ninger. 
 

Hvad koster et midlertidigt døgnophold? 

Du vil i forbindelse med dit midlertidige døgnophold blive 
opkrævet en egenbetaling for kost. 
 
Du skal ligeledes selv sørge for transport til det midlertidige 
døgnophold.  
 

Svarfrist 

Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger. 
Sagsbehandlingen 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 midlertidigt døgn-
ophold, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for midlertidigt døgnophold.  

 
 

Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Dit midlertidige døgnophold bliver 
bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med 
disse rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/midlertidigt-ophold


MIDLERTIDIGT DØGNOPHOLD 

Politisk godkendt den 24. februar 2021  Side 2 af 3 

Kvalitetsstandard for midlertidigt døgnophold  
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om midlertidigt døgnop-
hold. 

Lovgivning 
Lov om Social Service 
§§ 83, 83.a, 84. stk. 1 og 
2, 86. stk. 1 og 2 
 
Bekendtgørelse af  
Sundhedsloven, §§ 
138 og 140  
 

Midlertidigt døgnophold visiteres i henhold til § 84 i serviceloven. 
Hedensted Kommune skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre 
nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hedensted 
Kommune skal ligeledes tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt 
behov for omsorg og pleje. 
 
Derudover tilbydes personlig pleje, rehabilitering og træning ud fra §§ 83, 83a og 86 i serviceloven, 
samt sygepleje og genoptræning i henhold til §§ 138 og 140 i sundhedsloven. 

Målgruppe Følgende målgrupper vil kunne visiteres til et midlertidigt døgnophold: 
1. Borgere, som efter endt behandling på hospital eller borgere, som kommer hjemmefra og har 

behov for omfattende døgngenoptræning og fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsniveau 
gør, at borgeren ikke kan opholde sig i eget hjem. Der er på sigt evt. behov for ændringer i bor-
gerens bolig for at optimere mulighederne for at blive mest mulig uafhængig af andre.  
Inden ophold visiteres, har visitator vurderet, om det er muligt at yde indsatsen i egen bolig. 

2. Borgere, som efter endt behandling på hospital eller borgere, som kommer hjemmefra og har 
behov for almindelig genoptræning, da borgeren ikke har genvundet tidligere fysiske, psykiske 
og/eller sociale funktionsniveau og derfor endnu ikke kan fungere selvstændigt i eget hjem. 

3. Borgere, som har en nyopstået fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse, der gør, at 
borgeren i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, der ikke kan varetages i egen 
bolig, men hvor det samtidig ikke er nødvendigt, at være indlagt på hospital. Eller borgeren har 
et nyt opstået behov for særlig pleje og omsorg på grund af, at ægtefælle, samlever eller anden 
nærtstående har et akut opstået fravær. 

4. Borgere, som har en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse, heriblandt demenslidelse 
og ægtefælle, samlever eller anden nærtstående passer borgeren, men har behov for aflastning. 

5. Borgere, som har et særligt behov for lindring samt palliativ pleje og omsorg. 
6. Borgere, som har behov for at få vurderet mulighederne for at kunne blive boende i egen bolig. 
7. Borgere, som har en demenssygdom, hvor der enten er udvikling i demenssygdommen og/ 

eller adfærden er ændret i et sådant omfang, at det ikke længere hverken er muligt eller forsvar-
ligt, at borgeren opholder sig i egen bolig. Alle muligheder for optimering af hjælp og støtte i egen 
bolig skal være afprøvet. Ligeledes er det nødvendigt, at det ændrede sygdomsbillede er revur-
deret af relevante samarbejdspartnere heriblandt praktiserende læge. 

8. Borgere, som afventer plejebolig, men kan efter en konkret individuel vurdering ikke tilbringe 
ventetiden i egen bolig. 

 
I forbindelse med det midlertidige ophold ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte sva-
rende til det niveau, som borgeren vil blive tildelt, hvis borgeren opholdte sig i eget hjem.  
 

Ved et midlertidigt ophold er der personale tilstede hele døgnet.  
 

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Hedensted Kommune kan tilbyde følgende typer af døgnophold: 
1. Døgngenoptræning [komplekst forløb] kan maksimalt vare 12 uger. 
2. Døgngenoptræning [ikke komplekst forløb] kan maksimalt vare 2 uger, men mulighed for et 

rehabiliteringsforløb efterfølgende i eget hjem. 
3. Døgnophold/aflastningsophold, ved nyopstået sygdom eller pårørendes akut opståede fravær 

kan maksimalt vare 2 uger.  
4. Planlagt døgnophold/planlagt aflastningsophold kan maksimalt vare 3 uger pr. kalenderår, og 

skal varsles senest 8 uger før opholdets start. 
5. Døgnophold på grund af behov for palliativ lindring, pleje og omsorg kan som udgangspunkt 

maksimalt vare 4 uger, medmindre der er en sundhedsfaglig vurdering, der konkluderer at der 
er behov for en længere periode. 

6. Døgnophold på grund af behov for observation og vurdering kan maksimalt vare 4 uger. 
7. Døgnophold på grund af udvikling i demenssygdom kan maksimalt vare 4 uger, eller til dagen 

efter en tilbudt overtagelsesdato af en egnet bolig. 
8. Døgnophold i ventetiden på ny egnet bolig kan maksimalt vare 8 uger. 
 
Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret in-
dividuel vurdering af borgerens behov. Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til 
kommunens kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. 
 

Hyppighed af træningsmoduler afhænger af borgerens behov. I forbindelse med borgerens mid-
lertidige ophold ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som bor-
geren vil blive tilbudt, hvis borgeren opholdte sig i eget hjem. 
Der er personale tilstede hele døgnet. 
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Inden for 1-4 dage bliver der afholdt en opstart- og forventningssamtale samt overordnet aftale 
om opholdets varighed. 
 

  Andre særlige forhold - Borgeren bliver opkrævet egenbetaling for kost efter gældende takst.  
- Borgeren skal selv sørge for transport. Hvis der er behov for liggende transport eller handicap-

kørsel kan borgeren ansøge om tilskud til dette via Kørselskontoret. 
 
Borgeren skal selv medbringe: 
- Sondeernæring og proteindrik. 
- Egen medicin, medicinæsker, pille-knuser samt udbringning af medicin fra apotek. (apotekerreg-

ning og udbringning kan betales via PBS). 
- Insulin og blodsukkerapparat. 
- Urinkolbe. 
- Kompressionsforbindinger. 
- Skyllevæske til kateter. 
- Bleer. 
- Eventuelle allerede udleverede hjælpemidler (dog ikke plejeseng).  

 

Hvem behandler  
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
Velfærdsrådgivningen anviser og godkender det midlertidige ophold. 
 

 


