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1.0 Formål
Formålet med indsatsen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette
den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten hos den enkelte. Indsatsen skal derfor bidrage
til at vedligeholde og udvikle fysiske og psykiske færdigheder samt afhjælpe væsentlige følger
af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Mere konkret er formålet at:


give borgeren mulighed for genoptræning for at genvinde færdigheder efter sygdom.



forebygge unødige indlæggelser.



give aflastningsmulighed til ægtefælle, når denne varetager en omfattende pleje- og
støtteopgave, således at borgeren har mulighed for at blive længst muligt i eget hjem.



yde hjælp og støtte til døende borgere, som ikke ønsker at være hjemme i livets
sidste fase.



Afklare om borgeren fortsat kan være i egen bolig.

2.0 Lovgrundlag


Lov om social service § 84



Lov om social service § 86

3.0 Indsatsen
3.1 Hvem kan modtage indsatsen?
3.1.1 Midlertidigt ophold på Marstal Ældrecenter
 Borgere med et faldende funktionsniveau, der har behov for træning, støtte og
vurdering.


Borgere, der udskrives fra sygehuset, hvor det skønnes, at der er behov for yderligere
træning og støtte inden endeligt ophold i eget hjem.



Borgere, hvor der er brug for at aflaste/afløse ægtefælle eller pårørende midlertidigt.



Borgere, der ikke kan være hjemme i livets sidste fase.

3.1.2 Midlertidigt ophold på plejecenter Søkilden
 Borgere, der er under udredning, har fået diagnosticeret demens, eller har
demenslignende symptomer, og hvor der er:
-

brug for at aflaste/afløse ægtefælle eller pårørende midlertidigt

-

et faldende funktionsniveau og behov for træning, støtte og
vurdering/afklaring af ADL-funktioner
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3.2 Forudsætninger for at modtage indsatsen
3.2.1 Midlertidigt ophold på Marstal Ældrecenter
 At alle andre forebyggende tiltag er afsøgt, og indsatsen vurderes ikke at kunne
varetages i eget hjem ved anvendelse af hjælpemidler eller hensigtsmæssig indretning
af hjemmet.


At borgeren deltager aktivt i træningsaktiviteter herunder også daglige gøremål.

3.2.2 Midlertidigt ophold på plejecenter Søkilden
Visitator udarbejder en funktionsvurdering og målsætning for opholdet i samarbejde med
demenskoordinator. Der kan i alt tilbydes 6 ugers aflastningsophold pr. år.

3.3 Hvor længe kan opholdet vare?
Opholdet er af kortere varighed. Hvert ophold vurderes løbende og individuelt efter behov af
visitator.
Hvis borgeren indlægges på sygehuset ophører aftalen om midlertidig plads.
Ved akutte tilfælde, hvor der er behov for midlertidigt ophold, tilbydes 1 døgn ad gangen på
afdeling for midlertidige pladser på Marstal Ældrecenter. Den samme stue kan ikke garanteres
under hele opholdet på denne afdeling.

4.0 Hvordan søges om et midlertidigt ophold?
Der søges om midlertidigt ophold ved at rette henvendelse til:
Visitationen
Ældre- og Sundhedskontoret
Gilleballetofte 3
5970 Ærøskøbing
Telefon: 63 52 55 08
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 9.30.
Mail: visitator@aeroekommune.dk

4.1 Afgørelse
Ved bevilling af et midlertidigt ophold udfyldes et aftaleskema. Aftaleskemaet oplyser om
prisen for forplejning samt fastydelser og valgfri ydelser. Aftaleskemaet er ligeledes borgerens
dokumentation for afgørelsen.
Aktuelle priser kan ses på Ærø Kommunes hjemmeside www.aeroekommune.dk

5.0 Godkendelse
Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, August 2020.
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