Aflastning uden for hjemmet
Tilbuddet er til dig, som passer en nærtstående med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne og hvor denne person kun
med meget støtte kan varetage egne behov, og hvor du varetager hele eller væsentlige dele af den personlige pleje, tilsyn
og omsorg.

Svarfrist

Tilbuddet er også til dig, som er enlig og i en periode har et
særligt behov for omsorg og pleje.

Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået
en afgørelse.

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation
og afklarer dit behov for aflastning uden for hjemmet.
Du vil i forbindelse med din ansøgning, få råd og vejledning
med fokus på om du kan have gavn af andre offentlige, private
eller frivillige tilbud.

Formålet med aflastning uden for hjemmet
Til dig, der passer en pårørende i hjemmet
Det kan kræve meget af dig, som passer en plejekrævende pårørende i hjemmet. Du kan derfor, efter en konkret, individuel
vurdering tilbydes aflastning, hvor din pårørende får ophold
uden for hjemmet.
Denne form for hjælp kan være en forudsætning for, at din
pårørende kan blive boende i hjemmet.
Til dig, der bor alene og har behov for aflastning
Hvis du bor alene, kan du komme i en situation, hvor et midlertidigt ophold vil være den bedste løsning, hvis der skal
ydes den optimale pleje og omsorg.
For eksempel til dig, der er udskrevet fra hospitalet efter et
hoftebrud, og har behov for lidt ekstra opsyn de første par
uger. Eller hvis du får en dobbeltsidig lungebetændelse af en
karakter, der ikke nødvendiggør hospitalsindlæggelse, men
hvor du føler sig utryg ved at være alene hjemme.
Der er alene tale om et tilbud, og du kan derfor vælge ikke at
tage imod tilbuddet, men i stedet få den eventuelt fornødne
hjælp i egen bolig.

Sådan søger du om aflastning uden for hjemmet

Hvis du ønsker at søge om aflastning uden for hjemmet eller
har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, alle hverdage mellem kl.
09.00-13.00.
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.
Aflastning er en naturalydelse. Det betyder, at du ikke har mulighed for selv at vælge aflastningssted, idet det er Hedensted
Komme, der bestemmer, i hvilke tilbud der kan tilbydes aflastning.

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 eventuelle lægeoplysninger.

Hvad koster aflastning uden for hjemmet?
Du vil i forbindelse med din aflastning blive opkrævet en
egenbetaling for kost.
Du skal ligeledes selv sørge for transport til aflastningen.
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Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 5 hverdage, hvis det er aflastning af en person med somatisk funktionsnedsættelse eller demens og inden 2 måneder, hvis det er
aflastning af en person med et handicap.

Klagemuligheder
Hvis du får afslag på din ansøgning om aflastning uden for
hjemmet, 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 aflastning uden for hjemmet.
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer
for serviceniveauet. Din aflastning bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer.

Kvalitetsstandard for aflastning uden for hjemmet

Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om aflastning uden for
hjemmet.
Indhold
Lovgivning
Lov om social service,
SEL § 84, stk. 1 og 2

Beskrivelse
Aflastning uden for borgerens hjem i dag- eller døgnophold i plejehjem, plejebolig eller midlertidige botilbud m.v.

Målgruppe

- Ægtefælle eller andre nære pårørende, som i eget hjem passer en person med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne.
- Enlige borgere, som i periode har et særligt behov for omsorg og pleje.
Det er en betingelse, at borgeren med den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne kun
med meget støtte kan varetage egne behov, og at pårørende varetager hele eller væsentlige dele
af den personlige pleje, tilsyn og omsorg.

Hvad kan indsatsen
indeholde?

Aflastning bevilges efter en konkret og individuel vurdering.
Aflastning tilbydes i forbindelse med ferie og weekendophold i op til 21 dage pr. år - som udgangspunkt maksimalt 14 dage i træk. Der skal senest ansøges om dette 2 måneder før start.
Det samme er gældende for borgere, der i en periode har behov for omsorg og pleje i et midlertidigt døgnophold.
Aflastning kan bestå af f.eks.:
- Socialpædagogisk hjælp
- Optræning
- Personlig ledsagelse
- Befordring
- Kost
- Personlig og praktisk hjælp (svarende til kvalitetsstandarderne efter § 83 i serviceloven).
Der kan som udgangspunkt ikke bevilges aflastning, hvis borgeren med den nedsatte funktionsevne har et aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven eller er i stand til at
være alene.

Hvem behandler
ansøgningen?

- Borgeren bliver opkrævet egenbetaling kost.
- Borgeren skal selv sørge for transport.
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