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Indledning
Kære borger
Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje, madservice m.v.
Formålet er, at informere om det politisk fastsatte serviceniveau i Læsø Kommune.
Kvalitetsstandarderne beskriver, hvilke indsatser Læsø Kommune kan yde, når hverdagens
opgaver bliver vanskelige at klare.
Overordnet har vi en vision om, at den borger, der kan selv, skal selv. Det betyder også, at har du
brug for hjælp, så får du den.
I Læsø Kommune fokuserer vi på forebyggelse og rehabilitering. Vi gør, hvad vi kan for at inddrage
frivillige samt modvirke social isolation og ensomhed.
Det er vigtigt for Læsø Kommune, at al hjælp gives på en måde, så borgeren bevarer sin værdighed
og selvrespekt samt får mulighed for at opleve en bedre livskvalitet.
I ”Kvalitetsstandarter for Læsø Kommune” findes kvalitetsstandarder for tilbud i Lov om Social
Service samt Sundhedsloven.

Der er mulighed for at finde yderligere information på Læsø Kommunes hjemmeside
www.laesoe.dk.

Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Læsø Kommunalbestyrelse den 27.11.2017.
Kvalitetsstandarderne er gældende fra 1.12.2017.

Venlig hilsen
Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune
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Behov for hjælp?
Borgeren skal henvende sig til Læsø Kommunes Visitation med sit ønske om hjælp.
Visitator vil komme på besøg og på baggrund af en samtale om borgerens situation og ønsker om
hjælp, vil visitator vurdere, hvilken hjælp der kan bevilges. Som udgangspunkt vil borgeren altid få
tilbudt hjælpen som et rehabiliteringsforløb.
Visitators afgørelse tager afsæt i de rammer, der gives af Lov om Social Service, Sundhedsloven
samt Læsø Kommunes serviceniveau, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne.
Borgeren får et afgørelsesbrev, der konkret beskriver hvad der er bevilliget. Gives der afslag på
ansøgningen, begrundes afslaget og der vedlægges en klagevejledning.

Hvad indgår i visitators vurdering?
Ved vurdering af borgerens behov for hjælp vil følgende indgå:
Borgerens personlige ressourcer, behov og udviklingsmuligheder. Derudover vurderer vi på evt.
følger af svækkelser og eventuelle sygdomme. Endvidere indgår følgende i vurderingen:


Boligens indretning



Ressourcer i borgerens netværk og husstand



Muligheder for træning



Borgerens ønsker for fremtiden



Behov for hjælpemidler



Muligheder for at anvende velfærdsteknologi

Det overordnede formål med praktisk hjælp, personlig pleje og
rehabilitering
Formålet med praktisk hjælp og personlig pleje er at bidrage til dels at fremme den enkelte
borgers funktionsniveau dels at vedligeholde den enkelte borgers fysiske eller psykiske
færdigheder. Derudover kan formålet være at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller
psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer.
Praktisk hjælp, personlig pleje og rehabilitering bygger på værdierne i Serviceloven. Loven
fokuserer på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Loven fokuserer også på at indsatsen
tilrettelægges i samarbejde med den enkelte og med udgangspunkt i de forudsætninger og
ressourcer, borgeren selv har for at deltage.
Hjælp ydes derfor som hjælp til selvhjælp; dvs. som hjælp til nødvendige opgaver, som borgeren
midlertidigt eller varigt ikke kan klare på egen hånd eller ved hjælp fra familien.
Alle medarbejdere, der kommer i hjemmet, skal kende kvalitetsstandarden for den indsats, de
yder. De skal levere indsatsen i henhold til den konkrete afgørelse, som er truffet i forhold til den
enkelte borger.
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Rehabilitering
Når borgeren henvender sig med ønske om hjælp, vil der som udgangspunkt blive tilbudt et
rehabiliteringsforløb.
Formålet med rehabilitering er at fremme den enkeltes funktionsniveau, så behovet for hjælp
nedsættes.
Rehabilitering betyder, at borgeren får støtte, træning og vejledning i at klare hverdagens opgaver,
på en måde så borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpen.
Indsatserne i et rehabiliteringsforløb kan være meget forskellige og vil altid blive tilrettelagt i
samarbejde med borgeren og i forhold til dennes aktuelle behov. Det kan være træning, vejledning
og afprøvning af hjælpemidler i såvel personlig pleje som praktiske opgaver. Det kan også være
støtte til at få struktur på hverdagen og støtte til at bryde isolation og ensomhed.
Indsatserne tilbydes af et tværfagligt rehabiliteringsteam som består af terapeuter, plejepersonale
og sygeplejersker.
Et rehabiliteringsforløb varierer tidsmæssigt helt afhængigt af borgerens situation og det mål, der
skal opnås. I løbet af rehabiliteringsforløbet, vil der fortløbende blive evalueret på såvel borgerens
indsats som de resultater rehabiliteringsforløbet giver. På den måde sikrer vi, at målene hele tiden
er tilpasset borgerens aktuelle situation.

Praktisk hjælp
Praktisk hjælp fokuserer på at lindre og/eller understøtte borgeren i dennes funktions- og
deltagelsesniveau og bidrage til at borgeren forbliver så selvhjulpen som mulig. Indsatsen gives
som hjælp til selvhjælp og borgeren vil, så vidt det er muligt, blive inddraget aktivt i udførelse af
indsatsen.
Når en borger tilbydes praktisk hjælp, opstilles mål for indsatsen. Ændres borgerens funktionsevne
sig i op- eller nedadgående retning, informeres visitator. Dette for at sikre, at hjælpen altid er
tilpasset borgerens aktuelle situation.
Borgeren skal opleve at være involveret i hele processen, sammenhæng, fleksibilitet og kvalitet i
den indsats, der leveres under hensyntagen til den mest effektive planlægning for udføreren. Alle
medarbejdere der kommer i hjemmet er fælles om at løfte den samlede opgave i samarbejde med
borgeren.

Tværfaglighed
For at tilpasse de enkelte indsatser bedst muligt, leveres såvel praktisk hjælp som rehabilitering
med et tværfagligt perspektiv. Plejepersonale, sygeplejersker, terapeuter og visitator arbejder for
at skræddersy en individuel indsats til den enkeltes behov og kompetencer og der tages
udgangspunkt i borgerens samlede livssituation.
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Borgere, der tildeles hjælp vil blive involveret i såvel tilrettelæggelsen som udførelsen af hjælpen.
Hjælpen har som hovedregel et aktiverende sigte. For borgere, der ikke har mulighed for at
komme til helt at klare sig selv, sigter hjælpen mod at gøre dem i stand til selv at klare så mange
opgaver som muligt.

Pligter og rettigheder
Kriterier for bevilling af indsats
For at få bevilliget en indsats, foretages en individuel og konkret vurdering, der tager
udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. Ved vurderingen af det konkrete behov for
assistance skal borgerens samlede situation medtænkes. Derfor vurderes både på det fysiske,
psykiske og sociale funktionsniveau. Dette gøres i en dialog mellem borger og visitator.
Adgang til en indsats forudsætter et nedsat funktionsniveau, hvor borgeren er ude af stand til eller
har vanskeligt ved at udføre opgaverne i hjemmet.
De borgere, som via rådgivning, udredning og/eller træning kan blive selvhjulpne vil som
udgangspunkt ikke kunne bevilliges varig hjælp.

Pligter
Borgeren er forpligtet til at:
• Give relevante og dokumenterede oplysninger ved behandling af ansøgning om hjælp
• Deltage aktivt ved udredning og medvirke ved træning for at blive mest muligt selvhjulpen
• Oplyse om ændringer i sit funktionsniveau eller ændringer i husstandens samlede
ressourcer.
• medvirke til at Arbejdsmiljølovgivningen overholdes, se konkret information i brochuren
Dit Hjem – vores arbejdsplads.

Frit valg
Borgerne har, som beskrevet i Servicelovens § 91 stk. 2 nr. 2, ret til et frit valgs bevis.
Der er ikke frit leverandørvalg for beboere på plejehjemmet. Beboere på plejehjemmet bliver
serviceret af kommunen, jf. servicelovens § 93, stk. 1.

Fleksibel hjælp
Borgere der har bevilget personlig pleje og/eller praktisk hjælp har mulighed for i visse tilfælde at
bytte den bevilgede hjælp ud med en anden bevilliget hjælp. Medarbejderen der leverer hjælpen
vurderer i hvert enkelt tilfælde, om det er forsvarligt at tilsidesætte den bevilgede hjælp til fordel
for borgerens ønsker.
Den hjælp borgeren ønsker at bytte til, må ikke være i strid med arbejdsmiljølovgivningens
rammer.
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Følgende retningslinjer gælder for fleksibel hjælp:
•
•
•
•
•

•

Er borgeren bevilget både personlig pleje og praktisk hjælp, kan der byttes mellem
personlig pleje og praktisk hjælp.
Er borgeren kun bevilget praktisk hjælp kan der ikke byttes til personlig pleje
Er borgeren kun bevilget personlig pleje kan det ikke byttes til praktisk hjælp
Den hjælp, borgeren ønsker at bytte til, skal tidsmæssigt svare til den hjælp, der er
bevilget, og kunne varetages af den udførende medarbejder.
Hvis borgeren fravælger bevilget hjælp, kan borgeren ikke efterfølgende kræve at få den
fravalgte hjælp leveret. Derfor skal medarbejderen dokumentere, hvilken hjælp, der er
leveret.
Hvis borgeren gentagne gange inden for et kvartal fravælger den visiterede hjælp, skal
medarbejderen underrette myndighedsfunktionen herom, så visitator kan foretage en
revurdering for at sikre, at den bevilgede hjælp tilgodeser borgerens aktuelle behov.

Erstatningsbesøg
Borgeren kan forvente at:
•
•
•

medarbejderen møder op som beskrevet i kvalitetsstandarderne
modtage et erstatningsbesøg, hvis leverandøren aflyser praktisk hjælp eller personlig
pleje, som ikke leveres dagligt.
modtage et erstatningsbesøg, hvis vedkommende selv aflyser praktisk hjælp eller personlig
pleje, som ikke leveres dagligt, i forbindelse med indlæggelse/behandling på sygehus og
hos læge.

Klageadgang
Borgeren har mulighed for at klage over den bevilligede eller udførte hjælp. Der udleveres
klagevejledning sammen med afgørelsesbrevet.
Ved klager foretager Læsø Kommune en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes,
sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.

Arbejdsmiljøloven
Når borgeren modtager hjælp fra Læsø kommune, er hjemmet medarbejdernes arbejdsplads.
Visitator informerer borgeren om, at det eventuelt kan blive nødvendigt at udføre ændringer i
hjemmet og etablere hjælpemidler, for at borgeren kan modtage hjælp fra Læsø Kommune.
Visitator udleverer pjecen ”Dit hjem – vores arbejdsplads” til borgeren.
I henhold til lov om røgfrie miljøer henstilles der til, at der ikke ryges i det lokale og det tidsrum,
hvor medarbejderen er i hjemmet. Medarbejderen skal afvise at arbejde i et rum, hvor der ryges.
Inden medarbejderen kommer, beder vi om at der er luftet ud i de rum, hvor der ryges.
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Husdyr må ikke være til risiko for medarbejderen. Borgeren kan blive bedt om at lukke sine husdyr
ind i et andet rum, mens medarbejderen er i hjemmet.
Målet er at medarbejderne kan udføre deres opgaver uden risiko for helbredet og inden for
Arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Indsatsområder
Læsø Kommune har beskrevet kvalitetsstandarder for følgende indsatsområder inden for
serviceloven og sundhedsloven:












Hverdagsrehabilitering
Personlig pleje
Praktisk hjælp
Madservice
Daghjem for borgere med demens
Sygepleje
Sygeplejeklinik
Genoptræning
Genbrugshjælpemidler
Omsorgstandpleje
Nødkald
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Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83a

Beskrivelse af
hverdagsrehabilitering

Kvalitetsstandarden for hverdagsrehabilitering i Læsø Kommune tager
udgangspunkt i lov om social service. Borgerens ressourcer inddrages i
opgaveløsningen, så hjælpen er aktiverende og leveres efter hjælp-tilselvhjælp princippet. Herved kan borgeren bevare og udvikle sin
funktionsevne og har mulighed for at leve et så selvstændigt liv som
muligt.
Hverdagsrehabilitering er en individuel, målrettet og tidsbestemt
samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk.
Rehabiliteringen har fokus på at styrke borgerens funktions- og
mestringsevne og dermed styrkelse af den enkeltes evne til at klare sig
selv på en værdig måde.
Hverdagsrehabilitering i Læsø Kommune fokuserer på at træne
hverdagsaktiviteter, så borgeren igen selv kan klare sig uden hjælp eller
med mindst mulig hjælp fra kommunen. Både omsorg og hjælp til
selvhjælp indgår således implicit i medarbejdernes tilgang til borgerne.
Forløbene er altid koblet til Lov om Social Service (SL) § 83
hjemmehjælpsydelser.
Målet er at borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige
begrænsninger på krop, aktivitet og deltagelsesniveau i sin fysiske,
psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og
meningsfyldt liv. Det vil sige, at borgere der har været ramt af sygdom
eller risiko for funktions-nedsættelse og som er motiverede tilbydes et
målrettet og tidsbestemt forløb, så vedkommende igen kan mestre
hverdagslivet.
Hverdagsrehabilitering arbejder med fokusprojekter, hvor der ved
systematisk gennemgang og vurdering af rehabiliteringspotentiale
gennem træning eller velfærdsteknologi, hos alle borgere med
bestemte ydelser f.eks. hjælp til støttestrømper eller bad.

Indsatsen dækker
følgende behov

Borgeren tilbydes et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret
rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne
forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for
hjemmehjælp.

Formål med indsatsen

At borgeren fastholder eget funktionsniveau eller helt eller delvis
genvinder denne, så borgeren opnår størst mulig selvstændighed.
At vurdere om et målorienteret rehabiliteringsforløb kan gøre, at
7
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borgeren forbedrer sin funktionsevne fysisk, psykisk og socialt.
Bevarer borgeren som aktiv samarbejdspartner. Hjælpen ydes ud fra
borgerens ressourcer, heri at styrke borgerens vedligeholdelsesfunktion
ved, at motivere og støtte borgeren til, at deltage så aktivt som muligt i
forløbet
Målgruppe

•
•

•
•

Aktiviteter der kan
indgå i indsatsen

Alle indsatser, som kan bevilges som almindelig SL § 83 for eksempel:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Indsatsens omfang

Borgere, som ansøger om hjemmehjælp første gang tilbydes et
målrettet tværfaglig rehabiliteringsforløb.
Borgere, der ansøger om mere hjælp, tilbydes et målrettet tværfagligt rehabiliteringsforløb, hvis der vurderes at være mulighed
for at styrke den enkeltes daglige færdigheder.
Borgere der modtager SL § 83 ydelser i maximalt 3 timer hver
14. dag.
Borgere, som selv henvender sig eller samarbejdspartnere, hvor
der vurderes, at der er et rehabiliteringsbehov og
udviklingspotentiale.

•

•
•

Træning i at håndtere genstande
Træning i mobilitet med/uden hjælpemiddel indendørs og
udendørs.
Træning i anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsstillinger
Træning i at planlægge og udføre oprydning i egen bolig
Træning i at udføre rengøringsopgaver, herunder anvendelse af
rengøringsredskaber.
Træning i at sikre indkøb af dagligvarer herunder planlægge
indkøb, bestille varer, sætte varer på plads.
Træning i tøjvask, herunder sortering af tøj, anvendelse af
vaskemaskine/tørretumbler, lægge tøj sammen samt lægge tøj
på plads.
Træning i forflytning
Træning i personlig pleje, herunder at bade/af- og
påklædning/toiletbesøg.
Træning i at tilberede, anrette og indtage mad og drikke
Træning i opvask og oprydning i relation til måltider/
mad/drikke.
Træning i social kontakt eller etablering i sociale aktiviteter samt
igangsætning af træning i eksisterende tilbud i kommunen.
Rehabiliteringsindsatsens omfang baseres på en individuel
vurdering og foregår i en begrænset periode afhængigt af
borgerens mål for indsatsen.
Indsatsen foregår i borgerens hjem eller nærmiljø og kan foregå
i dag- og aftentimerne inkl. weekend.
Hverdagsrehabilitering leveres i forbindelse med al personlig
pleje/ praktisk hjælp til motiverede borgere.
8
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•

•

Valgmuligheder

Velfærdsteknologiske løsninger inddrages, som en del af
rehabiliteringsindsatsen, når teknologien kan gøre borgeren
uafhængig af personlig hjælp.
Rehabiliteringsindsatsen kan foregå individuelt i borgerens
hjem, ved selvtræning eller på hold på kommunalt
træningscenter.

Hjemmeboende brugere:
Rehabiliteringsforløbet er omfattet af frit-valgs ordningen.
Beboere på plejehjemmet:
Er ikke omfattet af frit-valgs ordningen.

Indsatsen leveres af

Hverdagsrehabilitering leveres af Rehabiliteringsterapeuter i
samarbejde med personale fra Døgnplejen.

Kompetencekrav til
personale

Udføreren er en person, der er i stand til at yde en kompetent faglig
indsats i forhold til den enkelte brugers behov.

Omkostninger for
borgeren

Rehabiliteringsforløbet er gratis.
Der kan være udgifter til hjælpemidler der ikke bevilges efter Service
Lovens § 112.

Opfølgning

Under rehabiliteringsforløb revurderes der løbende på fastsatte mål af
rehabiliteringsterapeuten.
•
•
•

•
•

Der testes på: fysisk niveau og livskvalitet via spørgeskema
Eventuelt opfølgningsbesøg med samme spørgeskema 1-3
måneder senere.
Visitator kontakter borger efter endt rehabiliteringsforløb med
afgørelse om afslutning af hjælpen/visitation af hjælp efter
Servicelovens § 83.
Vurdering af klage sager
Opfølgende besøg af visitator ved borgere med behov for
hjemmehjælp (§ 83).

Særlige forhold

For at undgå arbejdsskader, skal borgeren informeres om og acceptere
krav til arbejdsmiljø og arbejdsforhold for terapeuterne, hvis dette er
relevant.

Klagemuligheder

Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes
til Læsø Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil
herefter foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen
fastholdes, sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.

9

Kvalitetsstandarder 2017-18 – Læsø Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje
Lovgrundlag

Lov om social service § 83 stk. 1 nr. 1.

Indsatsen dækker
følgende behov

Borgerens behov for understøttelse og/eller forbedring af sit nuværende
funktions- og deltagelsesniveau.

Formål med
indsatsen

Fremme den enkeltes mulighed for selv at klare daglige aktiviteter eller at
lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen bygger på
den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
Styrke og motivere den enkelte borgers egenomsorg og
handlekompetence.
Bidrage til at udskyde den aldersbetingede svækkelse og deraf følgende
nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. At forhale forværring af
evt. sygdom og dermed gøre det muligt for borgeren at forblive så
selvhjulpen som muligt - længst muligt.
Bidrage til at fastholde evnen til at deltage i vante aktiviteter og socialt
samvær.
Forebygge indlæggelse.

Kriterier for
visitering til
indsatsen

Borgere i Læsø kommune, som grundet midlertidig eller varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsniveau eller sociale problemer, ikke selv kan
eller har meget vanskeligt ved at udføre personlige plejeopgaver.
Bevilling beror på en individuel og konkret vurdering, der tager
udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer, baseret på fysisk, psykisk
og social funktionsniveau.

Aktiviteter der kan
indgå i indsatsen

Indsatsen kan f.eks. indbefatte et eller flere af nedenstående elementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personlig hygiejne
Bad
Personlig pleje og omsorg
Af- og påklædning
Toiletbesøg
Kropsbårne hjælpemidler
Forflytning, vending og lejring
Ernæring
Medicingivning

Indsatsen fokuserer på borgerens egne ressourcer. Som udgangspunkt skal
borger deltage i et rehabiliteringsforløb, hvor det afklares hvilke opgaver
10
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Indsatsens omfang

borgeren selv kan klare og hvilke opgaver borgeren kan genoptrænes til
selv at kunne igen.
Indsatsen ydes efter en individuel vurdering.

Omkostninger for
borgeren

Der er ingen brugerbetaling.
Borgeren afholder udgifter til indkøb af produkter, der anvendes til
personlig pleje.

Kvalitetsmål for
tildeling

Borgeren kan forvente at:
 ved akut behov, kontakter visitationen/sygeplejen udføreren og
borger får personlig hjælp og pleje umiddelbart.
 ved øvrige henvendelser om personlig hjælp og pleje gennemføres
visitationen indenfor 3 hverdage efter henvendelsen.
 indsatsen sættes i værk senest 2 hverdage efter bevilling
 udføreren under normale omstændigheder ikke kan aflyse hjælpen.
 blive kontaktet af udføreren, hvis det aftalte tidspunkt afviger med
mere end en time.

Opfølgning

Visitationen udarbejder opfølgning til Social- og Kulturudvalget to gange
årligt – juni/december. Opfølgningen skal indeholde kvantitativ opgørelse
over borgere/omfang af ydelser samt en opgørelse af evt. indkomne klager
og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling.

Særlige forhold

Når der leveres en indsats i borgerens eget hjem, bliver hjemmet at
betragte som en arbejdsplads. Hjemmet skal derfor indrettes, så
Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes.
Læsø kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et
sundt arbejdsmiljø. Derfor må der ikke ryges, mens medarbejderne er i
hjemmet.
Hvis disse bestemmelser ikke er overholdt, kan hjælpen bortfalde, og kan
først bevilges på ny, når der er sikkerhed for at ovenstående overholdes.
Medarbejderne har tavshedspligt om forhold de ser og hører i forbindelse
med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også når ansættelsesforholdet
er ophørt.
Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af brugeren. Hvis de
overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel
afskedigelse.

Klagemuligheder

Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes til
Læsø Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil herefter
foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes,
sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard for praktisk hjælp
Lovgrundlag

Lov om social service § 83 stk. 1 nr. 2

Målgruppe

Borgere over 18 år med nedsat fysisk, psykisk og/eller social
funktionsevne, i eget hjem eller ældrebolig.

Formål med
indsatsen

At sikre, at borgerens bolig rengøres, så den er sundhedsmæssig forsvarlig.
Det er endvidere vores mål, at borgeren via fokus på hjælp til selvhjælp
kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større mulighed for
selvbestemmelse i eget liv, og derved større livskvalitet.

Kriterier for
visitering til
indsatsen

Indsatsen fokuserer på borgerens egne ressourcer. Som udgangspunkt skal
borger deltage i et rehabiliteringsforløb, hvor det afklares hvilke opgaver
borgeren selv kan klare og hvilke opgaver borgeren kan genoptrænes til
selv at kunne igen.

Aktiviteter der kan
indgå i indsatsen

Læsø kommune yder hjælp til:
• Rengøring
• Tøjvask
• Skiftning af sengetøj
• Indkøb af dagligvarer (omfatter planlægning og bestilling af varer
samt at sætte varer på plads efter levering)

Aktiviteter der ikke
indgår i indsatsen

Rengøring:
• Opgaver borgeren selv eller en samboende kan klare
• Der gives ikke ekstra tid til en stor bolig
• Hovedrengøring
• Flytning af tunge møbler og inventar før støvsugning og gulvvask
• Rengøring ved fraflytning/efter håndværkere
• Afkalkning af sanitet
• Opvask/oprydning efter gæster
• Gardinvask og rensning af tæpper
• Rystning af store måtter/ gulvtæpper
• Udvendig vinduespudsning
• Vask af trappe udenfor din bolig
• Rengøring af indvendig trappeopgang i lejlighedskompleks
• Ekstra rengøring pga. dyr i hjemmet
• Vending af madrasser
• Støvsugning under lavtstående møbler
• Pudsning af kobber og sølvtøj
• Havearbejde
• Snerydning
• Bære brænde ind

12
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Tøjvask:
• Strygning og rulning af tøj
• Vask på møntvaskeri
Indkøb:
• Indkøb med ledsagelse
• Indkøb af tøj, gaver m.m.
• Ærinder til bank/posthus/apotek - skal klares via betalingsservice,
giro, bud etc.
Hvornår leveres
indsatsen

Hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask foregår i dagtimerne på hverdage.
Tidspunkterne aftales mellem borger og personalet.

Omkostninger for
borgeren

Der er ingen brugerbetaling for leverede indsatser. Borgeren afholder
udgifter til rengøringsmidler, strøm og relevante husholdningsmaskiner.

Kvalitetsmål for
tildeling

Ved henvendelse om praktisk hjælp kontaktes borgeren senest 3 hverdage
efter henvendelse for at aftale hjemmebesøg.
Visitationen foretages indenfor fire uger efter henvendelsen.
Borgeren modtager senest fem hverdage efter hjemmebesøget en skriftlig
afgørelse.
Indsatsen sættes i værk senest 10 hverdage efter bevilling.
Indsatsen vurderes løbende.

Kvalitetsmål for
udførelse

Hvis personalet undtagelsesvis er nødt til at aflyse, skal borgeren tilbydes
en ny tid inden for 5 hverdage.
Hvis den normale tid til praktisk hjælp falder på en helligdag, skal
personalet tilbyde en ny tid inden for 5 hverdage, da praktisk hjælp kun
ydes på hverdage.
Hvis hjælpen udebliver, skal borgeren kontakte hjemmeplejen.
Ønsker borgeren hjælpen flyttet til en anden dag, skal det aftales med
hjemmeplejen.
Borgeren skal huske at melde afbud til hjemmeplejen hvis han/ hun er væk
fra hjemmet i længere tid, f.eks. i sommerhus.
Ved akut indlæggelse får hjemmeplejen automatisk besked fra sygehuset.
Hvis borgeren har været indlagt på sygehuset i længere tid er det ikke
muligt at samle timer sammen til senere brug.
Hvis borgeren har et ændret behov for hjælp, skal visitationen orienteres.

Kompetencekrav til
personale

Fastansatte er uddannet indenfor social- og sundhedsområdet.
Vikarer kan være ufaglærte med specifik oplæring og løbende vejledning af
social- og sundhedsfagligt uddannet personale.
Alle medarbejdere arbejder efter gældende principper og metoder for
indsatsen i Læsø Kommune.
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Den person der leverer indsatsen, er bekendt med kommunens gældende
kvalitetsstandard og med den konkrete indsats i forhold til borgeren.
Opfølgning

Visitationen udarbejder opfølgning til Social- og Kulturudvalget to gange
årligt – juni/december. Opfølgningen skal indeholde kvantitativ opgørelse
over borgere/omfang af ydelser samt en opgørelse af evt. indkomne klager
og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling.

Særlige forhold

Når der leveres en indsats i borgerens eget hjem, bliver hjemmet at
betragte som en arbejdsplads. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet,
så medarbejderne kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis
disse bestemmelser ikke er overholdt, tages der stilling til, i hvilket omfang
indsatsen kan leveres.
Læsø Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads – og
et sundt arbejdsmiljø. Derfor må der ikke ryges, mens medarbejderne er i
hjemmet.
Hvis disse bestemmelser ikke er overholdt, kan hjælpen bortfalde, og kan
først bevilges på ny, når der er sikkerhed for at ovenstående overholdes.
Medarbejderne har tavshedspligt om forhold de ser og høre i forbindelse
med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også når ansættelsesforholdet
er ophørt.
Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af brugeren. Hvis de
overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel
afskedigelse.

Klagemuligheder

Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes til
Læsø Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil herefter
foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes,
sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard for madservice
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83

Indsatsens art

Madservice med udbringning

Formål med indsatsen Levere et ernæringsrigtigt måltid mad dagligt til de borgere, der er
visiteret dertil.
Indsatsens indhold

Et almindeligt måltid mad består af hovedret med mulighed for tilkøb af
biret.
Diætkost består af hovedret med mulighed for tilkøb af biret.
Et måltid mad skal være varmeholdig.
Hovedret:

Almindelig

Lille

Kød

100 gr.

50 gr.

Fars

120 gr.

60 gr.

Fisk

120 gr.

60 gr.

Sammenkogt ret

2,5 dl.

2 dl.

Kartofler

200 gr.

100 gr.

Sauce

1,5 dl.

1 dl.

Grøntsager

100 gr.

50 gr.

Råkost

75 gr.

50 gr.

Dessert

2,5 dl.

1,5 dl.

Frugtsuppe og –grød

2,5 dl.

1,5 dl.

Mælkeretter

2,5 dl.

1,5 dl.

Kød- og grøntsagssupper

2,5 dl.

1,5 dl.

Madpakke

3 x ½ stk. rugbrød og ½ ½ stk. rugbrød og ½
stk. franskbrød
stk. franskbrød

Biret:

Tilbehør følger med den enkelte ret f. eks. syltetøj, mælk, flødeskum.
Ved diæt og/eller ernæringstætte menuer følges de anbefalede
diætprincipper.
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Indsatsen omfatter
ikke
Målgruppe

Der tages ikke hensyn til fødevarer, borgeren ikke bryder sig om.
Borgere der kan tage vare på sig selv, er velfungerende og selv kan klare
de daglige fornødenheder tilbydes ikke madservice.
Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og
vejledning, med henblik på at bevare eller genvinde evnen til selvstændigt
at tage vare på sig selv. Borgeren er mobil, men har ikke mulighed for selv
at komme til spisestedet eller at hente sin mad. Tilbydes madservice med
levering.
Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at tage vare på sig selv.
Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov.
Borgeren er ikke mobil. Tilbydes madservice med levering.
Borgere er på grund af fysiske eller psykiske forhold ude af stand til at
tage vare på sig selv. Andre må gøre/handle for borgeren på et eller flere
af vurderingsområderne. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller
guidning til at varetage egne behov. Tilbydes madservice med levering.
Diætkost og ernæringstætte menuer visiteres efter
læge/diætistordination.

Indsatsens omfang

Der ydes madservice med levering alle årets dage.
Levering af varmeholdig mad sker dagligt i tidsrummet 11.00 til 13.00.

Fleksibilitet

Afbestilling og genbestilling skal ske senest kl. 9.00 samme dag.
Der kan bestilles gæsteportioner ud fra menuplanen (Der gælder en
anden pris ved gæsteportioner)
Hvis borgeren vedvarende fravælger madservice, skal myndigheden
vurdere, om der er sammenhæng mellem behov og indsats.
Afvigelser i madservice skal registreres og meddeles myndigheden.

Leverandør

Mad leveres fra plejehjemmets køkken.
Ønsker borgeren ikke at få mad leveret fra plejehjemmets køkken,
udstedes et fritvalgsbevis.
Borgeren vælger selv en cvr-registreret leverandør, som skal levere den
samme kvalitet, som plejehjemmets køkken leverer. Kommunen har pligt
til at sikre, at der leveres den rette kvalitet.

Iværksættelse og
leverancesikkerhed

Madservicens iværksættelse
Ved akut behov iværksættes hjælpen straks ellers iværksættes
madservicen senest 3 hverdage efter visiteringen.
Revurdering af den tildelte indsats sker ved ændrede behov, dog mindst 1
gang om året.

16

Kvalitetsstandarder 2017-18 – Læsø Kommune

Leverancesikkerhed
Madservice aflyses ikke.
Kompetencekrav til
personale

Kvalitetsmål

Maden produceres primært af uddannet personale, men kan også
udføres af uuddannet personale, der er instrueret til arbejdet af
faguddannet personale og endvidere har de lovpligtige hygiejnekurser.
•
•
•
•
•
•
•

Opfølgning

At maden skal være medvirkende til at højne livskvaliteten hos
borgeren.
At maden har en høj ernæringsmæssig kvalitet
At maden skal være af en sådan karakter, at borgeren får en
positiv oplevelse.
At ved akut behov iværksættes hjælpen straks
At hjælpen iværksættes senest 3 hverdage efter, at der er visiteret
hjælp og leverandør er valgt.
At leverandøren sikrer at leverancen er modtaget
At aflysninger ikke forekommer

Revurdering af den tildelte madservice sker ved ændrede behov, dog
mindst 1 gang om året og foretages af visitator.
Opfølgning sker ved at plejehjemmets køkken fører statistik over
• Antal bestillinger og afbestillinger af madservice
Opfølgning sker til Social- og Kulturudvalget 2 gange årligt, i juni og
december.

Indsatsens pris

Hvert år fastsættes pris på madservice, gæsteportioner og fritvalgsbevis.

Særlige forhold

Leverandøren er som arbejdsgiver underlagt arbejdsmiljøloven og
fødevaredirektoratets love og regler.
Medarbejderen er omfattet af tavsheds-, observations- og
meddelelsespligt.

Klagemuligheder

Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes til
Læsø Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil herefter
foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes,
sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard for daghjem for borgere med demens
Lovgrundlag

Lov om social service §83, §84, §86 og §104

Hvem kan modtage
hjælpen

Målgruppen er borgere over 18 år, Som er i gang med eller er udredt for
demenssygdom

Indsatsen dækker
følgende behov

Borgeren tilbydes aktiviteter og socialt samvær, som kan være
medvirkende til at vedligeholde borgerens fysiske funktionsniveau samt
forebygge social isolation.
Støtte og hjælp til at bevare og udvikle borgerens egenomsorg med
henblik på at udskyde behov for yderligere hjælpeforanstaltninger i
hjemmet eller flytning til plejebolig.
I daghjemmet tages der udgangspunkt i borgerens individuelle formåen og
behov.

Formål med
indsatsen




At tilbyde borgere med demens hjælp til at bevare fysiske og
psykiske færdigheder samt vedligeholde sociale relationer
Aflaste ægtefælle/pårørende til borgere med demens

Kriterier for
visitering til
indsatsen

Afgørelse om visitering til daghjem træffes af kommunens visitator på
demensområdet. Afgørelsen træffes ud fra en individuel og konkret
vurdering af borgerens funktionsniveau samt en helhedsvurdering af
situationen i borgerens hjem.

Aktiviteter der kan
indgå i indsatsen

Mulighed for:
 stimulering til udvikling af egenomsorgsevnen
 opfølgende træning (individuel og på hold)
 socialt samvær og aktiviteter
 hjælp til basale behov
 personlig pleje, hvor det ikke er muligt i eget hjem (jf.
Kvalitetsstandard for personlig pleje).
 sygepleje
 forplejning og hvil

Indsatsens omfang

Indsatsen bevilliges efter en individuel vurdering af borgerens behov. Kan
bevilliges fra 1 – 5 dage pr. uge – alle hverdage.

Omkostninger for
borgeren

Der er ingen brugerbetaling.
Borgeren afholder selv udgifter til materialer, aktiviteter, transport og
forplejning.
Evt. transport kan bevilges efter reglerne om omsorgskørsel.

Kvalitetsmål for
tildeling

Senest fem hverdage efter henvendelse til kommunen, skal visitator aftale
besøg. Senest fem hverdage herefter skal afgørelsen foreligge. Borgeren
18
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kan starte på daghjemmet senest fire uger efter afgørelsen.
Opfølgning

Visitationen udarbejder opfølgning til Social- og Kulturudvalget to gange
årligt – juni/december.
Rapporten skal indeholde en kvantitativ opgørelse over antal borgere,
træning, aktiviteter m.v. Der ud over skal der foreligge en beskrivelse af
borgernes og deres pårørendes vurdering af tilbuddet herunder
registrering af evt. indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for
læring og kvalitetsudvikling.

Klagemuligheder

Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes til
Læsø Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil herefter
foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes,
sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard for sygepleje
Lovgrundlag
Sundhedsloven
 §138 fastsætter at kommunen har pligt til at levere gratis
hjemmesygepleje til alle borgere med ophold i den enkelte
kommune.
 § 119, stk. 2 fastsætter at der skal arbejdes særligt med
forebyggelse og sundhedsfremme
 Efter § 139 fastsætter Indenrigs- og sundhedsministeren
nærmere regler for omfanget og kravene til
hjemmesygeplejeordningen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191895
Indsatsen dækker
følgende behov

Formål med
indsatsen

Behovet for kommunal sygepleje.
Behovet for sygepleje kan være opstået som følge af en truet
livssituation, midlertidig eller kronisk sygdom og/eller handicap eller
hvor døden er nært forestående.






at fremme sundhed
at forebygge sygdom, komplikationer og indlæggelse
at yde sygepleje og behandling
at lindre smerte og lidelse ved livets afslutning
at styrke borgernes evne til at kunne så meget som muligt i eget liv
(rehabilitering).

Kriterier for
visitering til
indsatsen

Borgere med ophold i Læsø Kommune, hvor der skønnes at være
behov for sygepleje ud fra en læge-, sygepleje- og/eller socialfaglig
vurdering.

Aktiviteter der kan
indgå i indsatsen

Sygeplejeindsatserne kan indeholde:
 Udredning, vurdering og behandling i forbindelse med
akut opstået sygdom
 Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag
 Pleje og behandling
 Rehabilitering
 Lindrende behandling
Der kan leveres sygepleje døgnet rundt alle ugens dage – i en
tidsbegrænset periode ud fra en individuel, faglig vurdering.
Akut/subakut sygepleje:
I akutte situationer skal der ved lægefaglig henvendelse kunne leveres
vurderingsbesøg inden for 1 time.
I subakutte situationer inden for 2 døgn.
Primærsygeplejen i Læsø Kommune ydes enten i sygeplejeklinik eller

Indsatsens omfang

20

Kvalitetsstandarder 2017-18 – Læsø Kommune

i borgerens hjem/plejehjem.
Sygepleje i Sygeplejeklinikker:
Til de borgere, der er i stand til:
 At møde op selv eller ved hjælp af andre fx pårørende,
offentlig transport, taxa eller andet
 At forflytte sig
Sygepleje i borgerens hjem:
Tilbydes de borgere, der ikke er i stand til at komme i en
sygeplejeklinik og har behov for:
 Sygepleje eller behandling i sit nærmiljø
 Sygepleje ved pludselig opstået sygdom
 Særlige behandlingsredskaber, sygeplejeartikler eller
hjælpemidler
 Særlige hensyn som følge af en smitsom sygdom
Hvis borgeren er psykisk svækket som følge af sindslidelse,
senhjerneskade eller misbrug, vil primærsygeplejen, sammen med
egen læge og andre relevante samarbejdspartnere, vurdere hvilken
hjælp, der er behov for.
Sygeplejeindsatsen kan også foregå som telefonkonsultation eller som
anden teknologisk løsning (telemedicinsk)
Vurderingen foretages med udgangspunkt i borgerens behov og
funktionsniveau.
Omkostninger for
borgeren

Kvalitetsmål for
tildeling

Sygepleje er gratis, men der er egenbetaling på transport og udvalgte
artikler i forhold hertil.
Se bilag til kvalitetsstandard vedrørende produkter og artikler.








Sygeplejen leveres af autoriserede sygeplejersker og social- og
sundhedsassistenter samt andre personalegrupper, med de
nødvendige sundhedsfaglige kvalifikationer.
At sygeplejen som udgangspunkt ydes i sygeplejeklinik, men kan
ved konkret sygeplejefaglig vurdering leveres i dit eget hjem.
At tildeling af sygepleje sker på baggrund af en konkret individuel
sygeplejefaglig vurdering.
At gældende sundhedsaftale og sundhedsstyrelsens faglige
retningslinjer efterleves.
At der sikres en korrekt dokumentation af pleje og behandling
At sygepleje og behandling foregår i samarbejde med dig og egen
læge/sygehus.
At sygeplejen som udgangspunkt skal leveres til aftalte tid +/- 1
time. Hvis der kommer væsentlige forsinkelser kontaktes du af
sygeplejersken.
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Opfølgning

De tildelte ydelser evalueres løbende med udgangspunkt i
sygeplejeprocessen.
Der laves audit efter skema på 2 tilfældige journaler ugentligt.

Særlige forhold

Når der leveres en indsats i borgerens eget hjem, bliver hjemmet at
betragte som en arbejdsplads. Hjemmet skal derfor indrettes, så
Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes.
Læsø kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et
sundt arbejdsmiljø. Derfor må der ikke ryges, mens medarbejderne er i
hjemmet.
Hvis disse bestemmelser ikke er overholdt, kan hjælpen bortfalde, og kan
først bevilges på ny, når der er sikkerhed for at ovenstående overholdes.
Medarbejderne har tavshedspligt om forhold de ser og høre i forbindelse
med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også når ansættelsesforholdet
er ophørt.
Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af brugeren. Hvis de
overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel
afskedigelse.

Klagemuligheder

Hvis borgeren er utilfreds med den sygeplejefaglige behandling, rettes der
henvendelse til den sygeplejefaglige ansvarlige i Læsø Kommune,
Doktorvejen 1a. Hvis problemet ikke løses af denne vej, kan der klages til
Styrelsen for Patientsikkerhed, tlf.: 72 28 66 00.
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Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken
Lovgrundlag for
ydelsen
Hvilket behov
dækker ydelsen?
Hvad er målet for
ydelsen?

Sundhedslov lov nr. 546 af 24/6 2005. § 138 og §139

Hvilke
aktiviteter
indgår i
ydelsen?

Hjemmesygeplejeydelser jf. kvalitetsstandard for sygepleje.

Relaterede
aktiviteter der
ikke indgår i
ydelsen
Hvem kan modtage
ydelsen?

Sygepleje
Sygeplejeklinikken er et tilbud til de borgere, der selv er i stand til at
møde op på sygeplejeklinikken.
Er man selv i stand til at give møde i sygeplejeklinikken på Doktorvejen
1 A, Byrum, kan man ikke tilbydes hjemmebesøg i stedet.
Der kan eks. tilbydes følgende ydelser i sygeplejeklinikken:


Undersøgelse



Vejledning, eksempelvis Diabetes og KOL



Sårpleje



Kateterskift



Injektioner



Medicindosering

 Inkontinensvejledning
Transport til og fra sygeplejeklinikken

Det er sygeplejerskerne, der vurderer hvorvidt ydelserne kan
modtages i sygeplejeklinikken eller i borgerens eget hjem.
I princippet kan alle visiterede ydelser leveres i sygeplejeklinikken
når nedenstående kriterier er opfyldt:


Borgeren skal være visiteret til hjemmesygeplejeydelser



Borgeren skal være i stand til selv at møde op i klinikken, evt. i
forbindelse med træning, dagcenter eller daghjem



Ved ydelser, der involverer medicin, skal borgeren selv
medbringe behandlende medicin



Der skal ske en samlet vurdering af den enkelte borger, så der
ikke samme dag også skal leveres sygeplejeydelser i borgerens
hjem
Ved psykisk pleje og omsorg, skal der i hvert enkelt tilfælde
vurderes om borgerens tilstand egner sig til at modtage ydelser
i sygeplejeklinikken
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Kvalitetsstandard for genoptræning
Lovgrundlag

Sundhedsloven § 84 og 140
Kommunalbestyrelsen skal efter Sundhedsloven § 140 tilbyde gratis
genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus, har en
genoptræningsplan, jf. Sundhedsloven § 84.
Sundhedsloven § 84 forpligter sygehuset til at tilbyde en individuel, skriftlig
genoptræningsplan til alle patienter, uanset alder, der har et lægefagligt
begrundet behov for genoptræning.

Formål med
indsatsen

Formålet med genoptræningsplanen udformet fra sygehuset er at sikre et
målrettet, sammenhængende og effektiv genoptræningsforløb efter
udskrivning fra sygehuset.

Aktiviteter der
kan indgå i
indsatsen

Ergo- og / eller fysioterapeutisk genoptræning kan indeholde:
• Individuel undersøgelse og tests
• Fastsættelse af mål for træning
• Planlægning af træningsforløb
• Dokumentation, kontakt til sygehus og lignende
• Slutstatus
Ydelsen omfatter individuel træning og/eller træning på hold med mulighed for
at tage individuelle hensyn.

Aktiviteter der
ikke indgår i
indsatsen

• Specialiseret ambulant genoptræning foregår på regionale sygehus, da det
forudsætter sygehusets ekspertise eller udstyr.
• Professionel pædagogisk og psykologisk indsats.
• Fysioterapeutisk behandling, hvor den primære ydelse er ultralyd, laser,
massage eller varmebehandling.
• Motion og bevægelse, som borgeren selvstændigt kan varetage ved almene
aktiviteter.
• Bassintræning.
I den periode, hvor du modtager genoptræning efter Sundhedsloven § 140, har
du ikke samtidigt ret at modtage:
• Tilskud for behandling for samme lidelse hos praktiserende fysioterapeut
efter Sundhedsloven § 140 (vederlagsfri fysioterapi)
• Træning efter Serviceloven § 86, stk.

Indsatsens
omfang

Genoptræningen sker i henhold til borgerens individuelle genoptræningsplan
og konkret faglig vurdering. Genoptræningen foregår indenfor målrettet og
tidsbegrænset periode. Genoptræningen kan foregå som individuel
genoptræningen eller på et hold.

Omkostninger
for borgeren

Genoptræning er gratis.
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Kvalitetsmål for
tildeling

• At terapiafdelingen kontakter borgere senest 5 hverdage efter
genoptræningsplanen er modtaget.
I henhold til sundhedsaftalen skal:
• Kategori 1 genoptræning opstartes indenfor 1-3 uger efter modtagelse af
genoptræningsplanen.
• Kategori 2 genoptræning opstartes indenfor 2-6 uger efter modtagelse af
genoptræningsplanen.

Opfølgning

Genoptræning tager udgangspunkt i det genoptræningsbehov, som er
beskrevet i genoptræningsplanen fra sygehuset.
Ergo- og fysioterapeuten opstiller sammen med dig mål for genoptræningen.

Dine
forpligtelser

• Du er motiveret for genoptræning.
• Du skal være i stand til aktivt at tage del i genoptræningen og være i stand til
at modtage instruktion/ny indlæring.
• Du prioriterer genoptræningen og møder op og deltager aktivt.
• Hvis du ikke prioriterer genoptræningen og gentagne gange melder afbud
eller udebliver, vil din bevilling blive afsluttet.

Særlige forhold

For at undgå arbejdsskader, skal borgeren informeres om og acceptere
krav til arbejdsmiljø og arbejdsforhold for terapeuterne, hvis dette er
relevant.

Klagemuligheder Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes til Læsø
Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil herefter foretage en
revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, sendes klagen til
videre behandling i Ankestyrelsen.
Kørsel

Borgeren skal selv sørge for transport til træning. Såfremt borgeren ikke selv
kan transportere sig til træning, tage offentlig transport eller kan få hjælp til
transport af pårørende, kan Visitationen bevilge kørsel efter en konkret
individuel vurdering.
Kommunen har efter servicelovens § 117 mulighed for at yde tilskud til
personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har
behov for befordring med individuelle transportmidler til et visiteret
træningsforløb.
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Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Indsatsen dækker
følgende behov
Formål med indsatsen

Kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.
At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad, toilet og
påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

Hjælpemidler der kan
indgå i bevillingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toiletforhøjer m/u armlæn
Fritstående toiletforhøjer
Toiletstol u/hjul
Toilet-badestol m/drivhjul
Drejeligt badekarssæde
Bræt til badekar
Påklædningspind
Knappelukker
Toiletpapirsstang
Hårbørste/kam m. langt skaft
Neglebørste med sugekop
Strømpepåtager/aftager til støttestrømper

Reparationer ud over sædvanligt vedligehold af de udlånte hjælpemidler
indgår i ydelsen.
Indgår ikke i bevillingen Sædvanligt vedligehold og rengøring af hjælpemidler
Målgruppe

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kriterier for visitering
til indsatsen

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den
nedsatte funktionsevne og være en væsentlig lettelse i den daglige
tilværelse i hjemmet.

Indsatsen bevilliges af

Visitationen i Læsø Kommune.

Omkostninger for
borgeren

Hjælpemidlet er som udgangspunkt gratis. Der kan forekomme
egenbetaling, hvis borgeren selv ønsker at vælge produkt og leverandør.

Opfølgning

Visitationen foretager individuel opfølgning efter behov.

Særlige forhold

Indretning og pladsforhold på eksempelvis badeværelset

Valgmulighed m.h.t.
leverandør

Ja.
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Leverandør
Klagemuligheder

Produktfirmaer som Læsø Kommune indkøber hjælpemidlerne hos eller
leverandør efter eget valg.
Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes til
Læsø Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil herefter
foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes,
sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.

Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til daglig husførelse
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Indsatsen dækker
følgende behov
Formål med indsatsen

Kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Hjælpemidler der kan
indgå i bevillingen

At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til madlavning og andre
huslige gøremål.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsstol m. centralbremse
Stå/støttestole m. centralbremse
Bestik m. tykt greb
Tallerkenkant
Smørebræt m. kant/søm
Lågåbner
Kartoffelskræller m. sugekop
Karkludsvrider
Opvaskebørste m. sugekop
Bladvender
Væghængt dåseåbner
Nøglegreb

Reparationer ud over sædvanligt vedligehold indgår i ydelsen.
Indgår ikke i bevillingen Sædvanligt vedligehold og rengøring af hjælpemidler
Målgruppe

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kriterier for visitering
til indsatsen
Indsatsen bevilliges af

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den
nedsatte funktionsevne og være en væsentlig lettelse i den daglige
tilværelse i hjemmet
Visitationen i Læsø Kommune.

Omkostninger for
borgeren

Hjælpemidlet er som udgangspunkt gratis. Der kan forekomme
egenbetaling, hvis borgeren selv ønsker at vælge produkt og leverandør.
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Opfølgning

Visitationen foretager individuel opfølgning efter behov.

Valgmulighed m.h.t.
leverandør
Leverandør

Ja.

Klagemuligheder

Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes til
Læsø Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil herefter
foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes,
sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.

Produktfirmaer som Læsø Kommune indkøber hjælpemidlerne hos eller
leverandør efter eget valg.

Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til forflytning
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Indsatsen dækker
følgende behov
Formål med indsatsen

Kompensere for nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Hjælpemidler der kan
indgå i bevillingen

At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til forflytninger og dermed
opretholde en aktiv tilværelse
•
•
•
•
•
•
•

Sengebånd/rebstige
Fritstående sengegalge
Glidelagen
Glidebræt
Sengestøttegreb
Forhøjerklodser
Eleverbart hovedgærde

Reparationer ud over sædvanligt vedligehold indgår i ydelsen.
Indgår ikke i bevillingen

Sædvanligt vedligehold og rengøring af hjælpemidler

Målgruppe

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kriterier for visitering til Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den
indsatsen
nedsatte funktionsevne og være en væsentlig lettelse i den daglige
tilværelse i hjemmet
Indsatsen bevilliges af

Visitationen i Læsø Kommune

Omkostninger for
borgeren

Hjælpemidlet er som udgangspunkt gratis. Der kan forekomme
egenbetaling, hvis borgeren selv ønsker at vælge produkt og leverandør.
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Opfølgning

Visitationen foretager individuel opfølgning efter behov.

Særlige forhold

Boligens indretning og inventar

Valgmulighed m.h.t.
leverandør
Leverandør

Ja.

Klagemuligheder

Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes til
Læsø Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil herefter
foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes,
sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.

Produktfirmaer som Læsø Kommune indkøber hjælpemidlerne hos eller
leverandør efter eget valg.

Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til mobilitet
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Indsatsen dækker
følgende behov
Formål med indsatsen

At kompensere for en nedsat eller ophørt gangfunktion

Hjælpemidler der kan
indgå i bevillingen

At øge borgerens mobilitet i forhold til at kunne færdes selvstændigt
indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse
•
•
•
•
•
•

Gangstativ
Rollator m/u underarmsstøtter
Kørestol
El-kørestol
Trehjulet cykel med/uden motor
3- eller 4-punktstok

Reparationer ud over sædvanligt vedligehold indgår i ydelsen.
Indgår ikke i bevillingen

Sædvanligt vedligehold og rengøring af hjælpemidler

Målgruppe

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kriterier for visitering til Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den
indsatsen
nedsatte funktionsevne og være en væsentlig lettelse i den daglige
tilværelse i hjemmet.
Indsatsen bevilliges af

Visitationen i Læsø Kommune.

Omkostninger for
borgeren

Hjælpemidlet er som udgangspunkt gratis. Der kan forekomme
egenbetaling, hvis borgeren selv ønsker at vælge produkt og leverandør.
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Opfølgning

Visitationen foretager individuel opfølgning efter behov.

Særlige forhold

Boligens indretning og adgangsforhold.

Valgmulighed m.h.t.
leverandør
Leverandør

Ja.

Klagemuligheder

Klage over bevillingen eller den udførte hjælp skal, inden 4 uger, rettes til
Læsø Kommune. Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Læsø Kommune vil herefter
foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes,
sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.

Produktfirmaer som Læsø Kommune indkøber hjælpemidlerne hos eller
leverandør efter eget valg.

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
Lovgrundlag

Sundhedsloven § 131 og 131

Indsatsen dækker
følgende behov

Forebyggende og behandlende tandpleje for borgere med vidtgående
fysiske eller psykiske handicap

Formål med indsatsen

Tandplejen skal sikre, at der bliver skabt rammer for hensigtsmæssige
tandplejevaner og sunde tænder, mund og kæber gennem hele livet.

Aktiviteter der kan
indgå i indsatsen

Alle ydelser er behovsbestemte.
Borgerne tilbydes
• Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
• vejledning i renholdelse
• Regelmæssige undersøgelser af tænder og/eller proteser efter
individuelt behov
• Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund
• Behandling af tænder og tandkød samt proteser og slimhinder
• Proteser repareres og justeres, når det er nødvendigt

Aktiviteter der ikke
indgår i indsatsen

Større behandlinger som f.eks. krone, broarbejde samt implantater.
Udgifter til transport til klinikken.

Målgruppe

Borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller
psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige
tandplejetilbud. Der kræves visitation for at kunne udnytte ordningen.

Hvor tilbydes indsatsen

•
•

På den kommunale tandklinik
I eget hjem
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Indsatsen bevilliges af

Kvalitetsmål

Der visiteres via den kommunale visitator efter en konkret individuel
vurdering.
Der træffes afgørelse senest 10 hverdage efter henvendelsen.
Vedligeholde eller bedre tand og/eller proteseforhold.
Medvirke til, at bevare eller forbedre det personlige velvære.
Borgere med egne tænder bliver undersøgt af tandlæge senest 30 dage
efter visitationen.
Borgere med helprotese tilses ved tandplejens førstkommende besøg
efter visitationen, dog senest 2 måneder efter visitationen.
Ved akutte gener sker behandlingen dog hurtigst muligt.

Omkostninger for
borgeren

Der betales et fast årligt beløb for at være med i omsorgstandplejen.
Beløbet dækker alle ydelser og trækkes automatisk i pensionen.
Brugerbetalingen reguleres 1 gang årligt.
Udgift til transport til klinikken afholdes af den enkelte bruger.

Indsatsens omfang

Undersøgelse tilbydes 1 gang årligt for borgere med helprotese.
Borgere med egne tænder tilbydes undersøgelse, tandrensning og evt.
behandling med intervaller sat efter individuel behovsvurdering, dog 1
gang årligt.

Klagemuligheder

Der er ingen klageinstans for klage over visitationen til ordningen.
Klager over det tandlægefaglige kan rettes til lederen af den
kommunale tandpleje.
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Kvalitetsstandard for nødkald
Lovgrundlag

Lov om social service § 112

Indsatsen dækker
følgende behov

Nødkald

Formål med
indsatsen
Kriterier for
visitering til
indsatsen

At give borger tryghed i hjemmet.

Indsatsens omfang

Omkostninger for
borgeren

Nødkald tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau
og almen tilstand.
 Borgere, der kan tage vare på sig selv, som er velfungerende og
selv kan klare at tage kontakt til omgivelserne tilbydes ikke
nødkald.
 Borger, som er i stand til at anvende telefon/mobiltelefon eller
handicapvenlig telefon med forud indtastet telefonnummer til
hjemmeplejen tilbydes ikke nødkald.
 Borger, som ikke er i stand til at forstå instruks og brug af nødkald,
tilbydes ikke nødkald.
 Borger, som ikke er i stand til at forflytte sig ved toiletbesøg eller
har faldrisiko, trods forebyggende indsats, tilbydes nødkald.
 Borger, som har varig sygdom med behov for at kunne tilkalde
hjælp akut, tilbydes nødkald.
Etablering af nødkald i hjemmet omfatter:
 Nødkaldsapparat
 Bærbar sender
 Nøgleboks, opsat ved indgangsdør.
Følgende er nødvendige forudsætninger for at nødkald kan
installeres.
 Nøgle til borgerens bolig.
 Analog telefon linje, som ikke er blokeret af digitalt udstyr.

Kvalitetsmål for
tildeling

Det er visitator der visiterer nødkald. Der laves en individuel vurdering hos
borgeren.

Opfølgning

Der revurderes ved ændringer i behovet.

Særlige forhold

Borger der modtager et nødkald, skal meddele visitator om ændringer i
den almene tilstand.
Afgørelsen kan påklages. Klagen skal indgives mundligt eller skriftligt inden
4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen sendes til Læsø kommune,
Doktorvejen 2, 9940 Læsø.
Læsø Kommune vil herefter foretage en revurdering af afgørelsen. Såfremt
afgørelsen fastholdes, sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen.

Klagemuligheder
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Bilag 1 – Produkter og artikler, sygepleje
Artikler til brug i forbindelse med sårpleje
Artikel
Leveres af Læsø
Kommune i
forbindelse med
leverede ydelser
Sårplejeprodukter og tilbehør
fra sortimentslisten til borgere
X
med bopæl i Læsø Kommune.
Sårplejeprodukter og tilbehør
fra sortimentsliste til
turister/gæster.

Leveres/betales af
borger

Alle produkter og
remedier
medbringes fra
hjemkommune.

Receptpligtige produkter til
behandling af såret

x

Skåle og kander til brug ved
soignering af sår og omgivelser.

x

Sårplejeprodukter hvor borger
selv klarer forbindingsskift med
tilknytning af
primærsygeplejerske.
Sårplejeprodukter hvor borger
selv klarer forbindingsskift uden
tilknytning af
primærsygeplejerske.
Remedier som anvendes i
behandlingsforløb der
igangsættes i sekundærsektor
og speciallæger.

Anden leverandør

X

x

Betales af
Regionen, jf.
Sundhedsaftalen og
casekatalog.
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Artikler til personlig pleje og sygepleje
Artikel
Leveres af Læsø
Kommune i
forbindelse med
leverede ydelser
Handsker til personale.
X

Leveres/betales af
borger

Hudplejemidler.

x

Doseringsæsker/dosetter.

x

Medicinboks.

X
(ved faglig vurdering)

Engangsvaskeklude.
Linnedklude.

Anden
leverandør

X
(ved borgers ønske)
x
x

Kanyler/sprøjter.

X

Artikler til borgere med
terminal bevilling (jf.
Serviceloven § 119-122)

X
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Inkontinenshjælpemidler (afførings- og urininkontinens)
Artikel
Personlig bevilling Leveres af Læsø
via kommunens
Kommune i
myndighedsforbindelse
funktion
med leverede
ydelser (fra
depot)
Akut blebehov – indtil
borgeren kan indkøbe
x
selv.
Inden og under
udredning – uden der har
været kontakt til
sygehuset/læge.
Bleer til borgere med
varigt behov
x
(serviceloven § 112).
Bleer og katetre til
borgere under udredning
igangsat på sygehus.

Katetre, poser og diverse
tilbehør til borgere med
varigt behov.
Akut lægeordineret
behov for kateter.
Urinprøveglas.

x

X
Sygehusafd.
borgeren er
tilknyttet. (jf.
Sundhedsaftale
og casekatalog)

x
Lægehuset
Kommunen når
borger ikke selv
kan.

Inkontinens underlag.

x
x

x

Stomi hjælpemidler ved
midlertidigt behov.

Vaskecreme mv.

Anden
leverandør.

x

Transport af urinprøver.

Stomi hjælpemidler ved
varigt behov.

Leveres af
borger

Sygehuset. Jf.
sundhedsaftalen
og casekataloget.
x
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Diabetes hjælpemidler
Artikel

Artikler og remedier til borgere med
behandlingskrævende diabetes.

Personlig bevilling til borger
via myndighedsfunktionen

x

Kanylebøtter hvor
hjemmesygeplejens personale er
involveret.
Akut lægeordineret
blodsukkermåling.

x

x

Kompressionsstrømper – støtteforbinding
Artikel
Personlig bevilling til borger
via myndighedsfunktionen

Dauerbind, kompressionsbind og
behandlerstrømper ved
lægeordination.
Kompressionsstrømper som er
lægeordinerede samt diverse
hjælpemidler til på- og aftagning.
Doff`n donner og handsker som APV
hjælpemiddel.

Artikler – diverse
Artikel

Tudekop.
Puder, dyner mm. til f.eks. lejring.
Skoovertræk.
Urinkolbe, bækkener.

Leveres af Læsø
Kommune i forbindelse
med leverede ydelser
(fra depot)

Leveres af Læsø
Kommune i forbindelse
med leverede ydelser
(fra depot)
x

x

x

Leveres af Læsø Kommune i
forbindelse med leverede
ydelser (fra depot)

Leveres af borger

x
x
x
x
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