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Lovgrundlag
Formål med ydelsen

Opholdets varighed

Definition af boligtype

Serviceloven §§ 84-87-88
Helhedsvurdering, aflastning, ressourceafklaring, afklaring af
fremtidig boligform, midlertidigt ophold.
•

At borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
der passes af ægtefælle, forældre eller andre
nærtstående, får tilbud om ophold til aflastning af
pårørende.

•

At borgerens helhedssituation vurderes i forbindelse med
akut og eller kronisk sygdomsforløb med henblik på plan
for fremtiden i forhold til hjælp/støtte, boligsituation
og/eller mulige tiltag omkring træning.

Aftales individuelt afhængigt af formålet med opholdet, dog som
udgangspunkt en til fire uger.
En aflastningsplads er beliggende i et plejecenter med
servicefunktioner i huset. Der er personale døgnet rundt.
Stuen er møbleret spartansk og indeholder plejeseng med mere.

Hvordan kan jeg blive
godkendt?

Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af
din situation, inden der tages stilling til, om du kan komme i
betragtning til aflastningsplads.
Kriterier, som gør, at du kan tildeles en aflastningsplads:

Årsager, der ikke berettiger

•

Hvis din ægtefælle, samlever eller pårørende har behov
for aflastning i et afgrænset tidsrum med fastlagte mål
for opholdet.

•

Hvis du i forbindelse med sygehusudskrivelse vurderes til
at have behov for omfattende pleje/omsorg og træning i
daglige færdigheder, før du igen kan bo i eget hjem.

•

Hvis du fysisk, psykisk eller socialt ikke kan forblive i dit
eget hjem, hvor hjemmeplejens muligheder for at hjælpe
i er udtømte, og der er behov for en afklaring af
fremtidig bolig og vurdering af dine ressourcer i et tæt
plejemiljø.

•

Hvis du er døende og har særlige problematikker omkring
dette fx i forhold til angst eller særlig pleje.

•

Alder

til tildeling af en
aflastningsplads

•
•
•
•
•
•

Hvordan tildeles ledige
aflastningspladser og
hvem fordeler?

Du kan ikke vedligeholde nuværende hus og/eller have
Du kan ikke længere håndtere din nuværende boligs
varmekilde
Akut bolignød eller salg af nuværende bolig
Skader på nuværende bolig
Familiestridigheder, skilsmisse eller lignende faktorer
Du eller dine pårørende ønsker aflastning, som evt. kan
ydes på anden vis

Tildeling af aflastnings-/midlertidigt ophold sker løbende ved en
individuel vurdering af, hvem det måtte have det største behov.
Det er visitator, der vurderer og tildeler pladserne.
Tidspunktet for opholdet fastsættes i samarbejde med dig. Der
kan være sagsbehandlingstid på op til fire uger.

Hvordan søger jeg en
aflastningsplads?

Hvis du ønsker en aflastningsplads, kan du kontakte Visitationen.
Du kan selv tage kontakt eller give andre samtykke til dette på
dine vegne.
Visitator foretager en individuel vurdering af dine behov.
Visitator vurderer ud fra årsag til ansøgningen og formålet med
opholdet, om der kan bevilges et ophold samt varigheden.
Hvis du tildeles en aflastningsplads/midlertidig ophold, så sikrer
visitator, at relevante oplysninger om dig videregives til
aflastningsenheden, og at du får tilsendt brev om betaling for
ophold, formål samt varighed.

Årsager til du modtager
afslag dit ønske om
aflastningsplads

Du vurderes til ikke at opfylde kriterier for godkendelse ud fra
den konkrete og individuelle vurdering.
Du ansøger på baggrund af kriterier, der ikke berettiger til en
aflastningsplads/midlertidigt ophold.
Du ønsker specifik aflastningsenhed.

Hvor findes der
aflastningspladser?

•
•
•
•

Grevinge Plejecenter, Grevinge
Plejecenter Bakkegården, Hørve
Plejecenter Præstevænget, Nykøbing Sj.
Plejecenter Grønnegården, Nykøbing Sj.

Pladserne tildeles alene efter behov og ikke efter særlige ønsker
om geografi.
Transport til
aflastningsenheden

Borger skal selv afholde evt. udgifter i forbindelse med
transport til og fra aflastning/midlertidigt ophold.

Anke- og klagemuligheder

Du vil modtage en klagevejledning sammen med din afgørelse.
Se endvidere information om dine klagemuligheder på
kommunens hjemmeside.

