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Indhold
Lovgrundlag:
Hvad er formålet med indsatsen:

Beskrivelse
§§ 119-122, Lov om Social Service
 At forbedre livskvaliteten for døende borgere, der
bor i eget hjem, og som har kort levetid.


At give mulighed for, at en nærtstående kan yde
omsorg og lindring til den døende, ved etablering af
en plejeordning.

Ordningen er ikke forbeholdt bestemte sygdomskategorier.
Betingelse for modtagelse af
ydelsen:

Det er en betingelse for at få bevilget ydelser efter servicelovens §§119 – 122, at følgende er gældende for den døende:


At hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering
må anses for udsigtsløs, og at der foreligger en terminalerklæring.



At prognosen er kort levetid, oftest 2 til 6 måneder.



At den døendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse, forbliven på sygehus, ophold i plejebolig, hospice eller lignende.



At den døende er indforstået med etableringen af
plejeforholdet.



At den døende er plejekrævende.

Det skal være muligt og hensigtsmæssigt at pleje den døende i hjemmet. Desuden må boligforholdene ikke udelukke muligheden for pleje i hjemmet. Det er en forudsætning
for etablering af plejeforholdet, at kommunen vurderer, at
orlovstageren kan løfte opgaven.
Modtagere af indsatsen:

Nærtstående, som ønsker at tilbringe den sidste tid sammen med en døende, der ønsker at blive plejet og dø i
eget hjem. Plejeorloven kan deles mellem flere personer.

Hvad indgår i indsatsen:

Under plejeorloven udbetaler kommunen plejevederlag til
orlovstageren iht. gældende regler. Orloven kan bevilges
på fuld- eller deltid, og der er ikke fastsat nogen bestemt
tidsgrænse for, hvor længe der kan ydes orlov.
Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.
Ydelsen stopper ikke under kortvarige indlæggelser på sygehuset. Plejevederlag kan dog ikke udbetales, hvis den
døende flytter i plejebolig, på hospice eller lignende.
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Orlovstageren og den døende kan til enhver tid afbryde
plejeforholdet.
Sideløbende med plejeorlov kan der søges om andre kommunale ydelser som fx personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, boligændringer og træning.
Når borgeren har en terminalerklæring, kan der gives en
bevilling i henhold til servicelovens §122. Dette gælder også for borgere, som har ophold på plejehjem og lignende.
Bevillingen dækker følgende på Holstebro Kommunes apoteker:


Ernæringspræparater udstedt på grøn ernæringsrecept (60% dækkes på grøn ernæringsrecept, resterende 40% dækkes af § 122 bevilling).



Udvalgte sygeplejeartikler til personlig pleje (se bilag 1).



Lægeordineret kosttilskud

Øvrige sygeplejeartikler fx kateter, kanyler, sårforbinding
og lignende udleveres af sygeplejerske ansat i Holstebro
Kommune efter individuel vurdering.
Desuden kan der efter individuel vurdering bevilges palliativ fysioterapi og psykolog.
Hvad indgår ikke i indsatsen:

Der kan ikke afholdes ferie under plejeorloven, og der optjenes ikke feriepenge. Ved behov for afholdelse af ferie
sættes orloven på pause, og dør den plejekrævende i pauseperioden, bortfalder retten til plejevederlag indtil 14 dage
efter dødsfaldet.
Døende borgere med ophold på plejehjem, hospice og lignende, kan ikke bevilges plejeorlov.

Visitation:

Terminalt team bevilger plejeorlov, mens ansøgning om
plejevederlag sker ved henvendelse til Social, Sundhed &
Arbejdsmarkeds myndighedsafdeling.
Bevillingen efter servicelovens §122 udarbejdes af Sygeplejeklinikken og Terminalt team. Desuden bevilger Terminalt team palliativ fysioterapi og psykolog. Egen læge
kan desuden bevilge palliativ fysioterapi.

Hvem leverer indsatsen:

Ansøgningen om plejevederlag skal indgives til den kommune, som plejeforholdet ønskes etableret i. Når plejeforholdet er etableret, er det den kommune, hvori plejeforholdet finder sted, som skal udbetale plejevederlag iht. gældende regler.
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Hvad koster indsatsen:

Ydelsen er uden udgift for den døende. For orlovstageren
kan der være et indtægtstab, da der maksimalt kan udbetales et beløb svarende til 1,5 x dagpengesatsen.

Klageadgang ift. til indsatsen:

Der kan klages til Holstebro Kommune, Social, Sundhed
og Arbejdsmarked over politisk besluttet serviceniveau,
ventetider, organisering og omfang.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.
Klagen indsendes til:
Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Kirkestræde 11
7500 Holstebro Kommune
Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen.
Såfremt afgørelsen fastholdes videresener Myndighedsafdelingen klagen til:
Ankestyrelsen Aalborg
7998 Statsservice
Mail: ast-aalborg@ast.dk
Telefon: 72 56 68 99

Vedrørende ydelser efter servicelovens §122

Bilag 1
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Kommunen yder hjælp til sygeplejeartikler, ernæringspræparater og lignende hos borgere med terminaltilskud.
Formålet er at sikre, at personer med terminaltilskud, som ønsker at blive plejet i hjemmet, ikke påføres udgifter til sygeplejeartikler, ernæringsprodukter og lignende, som de ikke ville have haft under indlæggelse.
Det betyder, at der ved henvendelse på apoteket kan udleveres følgende produkter, uden forudgående bevilling.

Produkt

Varenummer

Apotekets læbepomade 2 pk u/parfume
Apotekets svane bodylotion u/parfume 250 ml
Apotekts bodyshampoo 250 ml
Apotekets alcogel 230 ml
Apotekets engangsvaskeklude 50 stk.
Decubal clinik creme 250 g
Ekulf fuktisar sugetablet 30 stk.
Mundplejepinde200 stk. 10 cm m/svamp
Tena vaskecreme 3-i-1 250 ml
Zendium Saliva gel 75 ml
*eller tilsvarende med anden smagsvariant

214246
213910
213909
215123
210755
207776
215344*
210504
216404
216213

Hertil kan der udleveres:



Ernæringspræparater på grøn recept (Holstebro Kommune dækker 40% egenbetaling)
LÆGEORDINERET kosttilskud ( eller bevilget af terminalt team)

Er der behov for andre sygeplejeartikler som ikke fremgår af ovenstående, kan der rettes henvendelse
til:

SYGEPLEJEKLINIKKEN
Sønderlandsgade 12
7500 Holstebro
Tlf. 9611 4865
Telefon tid mellem 8 – 9
sygeplejeklinikken@holstebro.dk

TERMINALT TEAM
Birkehøj 80
7500 Holstebro
Tlf. 9611 4270
Telefontid mellem 8 – 9

