SKAL DU PÅ FERIE
I ODSHERRED?
Information til dig der er visiteret til hjemmesygepleje, personlig
pleje og/eller praktisk hjælp i din hjemkommune, og fortsat skal
modtage denne hjælp under dit ophold i Odsherred Kommune.
VISITERET HJÆLP
Er du visiteret til hjemmesygepleje, personlig pleje og/eller praktisk hjælp i din hjemkommune, og skal du fortsat
modtage denne hjælp under dit ophold i Odsherred Kommune, tilbyder vi hjælpen enten på sygeplejeklinik eller
på din ferieadresse.
Den hjælp du vil modtage, er aftalt ud fra den indsats der er visiteret af din hjemkommune og i henhold til Odsherred Kommunes serviceniveau. Der henvises til de gældende kvalitetsstandarder for Odsherred Kommune.

HJEMMESYGEPLEJE

SYGEPLEJEYDELSER VISITERES VED HJEMMESYGEPLEJEN

Hvis du skal på ferie i Odsherred Kommune, har du mulighed for at få sygepleje på en af vores sygeplejeklinikker
eller på din ferieadresse. Sygeplejen foregår som udgangspunkt i en af sygeplejeklinikkerne.

Hvad kan du få hjælp til fra hjemmesygeplejen?
I samarbejde mellem dig, din hjemkommune og sygeplejersken tilrettelægges den nødvendige sygepleje.
Vi kan bl.a. hjælpe med:
•
•
•
•
•

Sårpleje
Kompressionsbehandling
Stomipleje
Kateterskift
Medicindispensering

Du skal selv medbringe medicin, doseringsæsker, cremer, salver samt artikler på bevilling.
Kørsel til klinikkerne kan ske ved hjælp af:
•
•
•

Selvtransporterende
Pårørende
Offentlig transport

•

Flextrafik

Sådan får du sygepleje i Odsherred Kommune

Din hjemkommune/din egen læge kontakter Odsherred Kommune inden du tager på ferie. Vi kan kontaktes på
sygeplejevisitation@odsherred.dk eller 59 66 57 00 – tast 2, kl. 11–13 alle hverdage.

Samarbejde med pårørende

Vi ønsker det bedst mulige samarbejde med pårørende. Det kan være en stor hjælp i relation til plejeopgaverne,
at pårørende fx kan være behjælpelige, hvis en borger skal mindes om at indtage medicin på et bestemt tidspunkt,
eller skal have hjælp til dette.

PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP
Personlig og praktisk hjælp visiteret efter en individuel vurdering og ud fra oplysninger fra din hjemkommune.
Praktisk hjælp fx rengøring, opvask og skrift af sengelinned visiteres ud fra Odsherred Kommunes serviceniveau.

Hjælpemidler

For at modtage hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller sygepleje skal forholdene i din feriebolig være tilpasset dette. Hjælpemidler, der er nødvendige af APV-mæssige årsager leveres af Odsherred Kommune – det kan være
plejeseng, lift m.m. Der udføres APV af kommunens hjemmepleje, som herefter rekvirerer de nødvendige hjælpemidler. Hjælpen kan ikke ydes, før der er foretaget APV og hjælpemidlerne er leveret.
Øvrige personlige hjælpemidler skal borger selv medbringe – og hjemkommune står for udskiftning, tilpasning og
reparation - også under sommerhusophold.
Personlig pleje der forudsætter brugen af hjælpemidler, kan tidligst ydes, når hjælpemidlerne er leveret.

Pladsforhold og arbejdsmiljø

Af hensyn til hjælpernes/sygeplejens arbejdsmiljø, skal pladsforholdene i ferieboligen være i orden inden hjælpen
påbegyndes.
Afhængigt af dit behov for hjælp, skal der være plads til dig, til hjælperen og eventuelle hjælpemidler. Der skal
fx være god plads på badeværelset og omkring din seng. Er der behov for hjælp når du ligger i sengen, forudsætter
det, at du har en plejeseng.
Er arbejdsmiljøet ikke i orden så hjælperne kan udføre arbejdet forsvarligt, kan du måske ikke få den hjælp du
har behov for. Visitator fra Odsherred Kommune vil i så fald kontakte din hjemkommune, og meddele dem vores
beslutning.
Det er så op til visitationen i din hjemkommune at afgøre, hvad der skal ske under dit videre ferieophold.

Afrejse fredag

Har du mulighed for at forlade sommerhuset fredag i stedet for lørdag, kan vi bedre understøtte dig i, at du får
den hjælp du har behov for til tiden. Lørdag er en travl dag og der kan være ventetid i forhold til at modtage
hjælp.
Afhentning af hjælpemidler udlånt af Odsherred Kommune kan kun foregå på hverdage kl. 8-15.

HVAD SKAL DU GØRE FØR DU KOMMER PÅ FERIE I ODSHERRED KOMMUNE?
Kontakt visitationen i din hjemkommune og bede dem bestille hjælpen hos os. Bestilling af hjælpen foregår her:
https://www.borgeronline.dk/306/NemForm/25
Det er vigtigt, at du gør det i så god tid som muligt. Gerne mindst 14 dage før, så vi kan nå at planlægge hjælpen
og derud over med henblik på APV (ArbejdsPladsVurdering) og eventuel bestilling af hjælpemidler. Hvis Odsherred
Kommune kontaktes mindre end fem hverdage før du kommer hertil, kan vi ikke garantere, at du vil kunne få
hjælp i starten af dit ophold.
Medbringer du ikke egne hjælpemidler, skal du være opmærksom på, at du selv skal lave en aftale med din hjemkommune om leje og installering af hjælpemidlerne i ferieboligen.

