Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem
Indsatsens lovgrundlag er Servicelovens (SL) § 84

Formålet med indsatsen er:
At afløse ægtefælle, forældre eller
anden nær pårørende.
At bevare ressourcerne hos den
person, der varetager plejen, således
at borgeren med nedsat fysisk og/eller
psykisk funktions- og mestringsevne
kan blive boende i eget hjem.

I afgørelsen præciseres formålet med indsatsen
sammen med borgeren.
Visitationskompetencen er placeret hos
Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens
Kommune.
For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen
placeret hos lederen på det enkelte plejecenter.
Borgeren kan klage over afgørelsen. Klagefristen
er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Klagen indsendes til:
Handicap- og Ældrerådgivningen
Rådhustorvet
8700 Horsens 4
Borgeren vælger, om det er en privat eller
kommunal leverandør, der skal udføre
opgaven/indsatsen.
Indsatsen leveres som hovedregel af uddannet
personale.
Der sikres sammenhæng mellem
medarbejderens faglige kompetencer og deres
kendskab og relationer til den enkelte borger.
Endelig tages der hensyn til kompleksiteten af
borgerens behov for praktisk hjælp og pleje.
Leverandøren er forpligtet til at kontakte
Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker
ændringer i borgerens funktionsevne.
Det forudsættes, at leverandøren er bekendt
med kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og
pleje.
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Afløsning i eget hjem
Indhold

Beskrivelse

1. Hvem kan modtage indsatsen?

Ægtefælle, forældre eller nære pårørende, hvor disse varetager en
væsentlig del af de daglige plejeopgaver, som ellers skulle varetages
af Horsens Kommune. Eksempler på denne type pleje er fx hos
terminal syge, demente borgere eller andre borgere med svære
fysiske og/eller psykiske handicaps.
Afløsningen relateres til praktiske opgaver på borgerens bopælsadresse.
Borgeren modtager ikke andre former for aflastningstilbud.

2. Hvad er indsatsens omfang?

Indsatsen tildeles efter en konkret, individuel vurdering.
Den leverede hjælp er tilsvarende Servicelovens § 83.

3. Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Indsatser kan omfatte rengøring, indkøb og tøjvask inden for
gældende kvalitetsstandard inden for nævnte områder.

4. Hvilke aktiviteter indgår ikke i
indsatsen?
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