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

2.0 Lovgrundlag


Servicelovens § 192



Lov om almene boliger § 54

3.0 Visitation
3.1 Visitationsudvalg
Visitation til boligerne foretages af visitationsudvalg, bestående af visitator og områdeleder for
ældreområdet. Demenskoordinator inddrages ved visitation til demenscenter Søkilden.
Oplysninger om borgerens forhold mm. indhentes hos relevante fagpersoner inden, der træffes
afgørelse.

3.2 Hvem kan modtage indsatsen
Borgere med et omfattende nedsat fysisk og/eller psykisk funktions- og færdighedsniveau.
Borgere, hvis funktionsniveau efter en konkret, individuel vurdering er vurderet til overvejende
at ligge indenfor funktionsniveau 3 eller 4, jf. Fælles Sprog III - se afsnit 3.5 om
funktionsniveauer.

3.3 Visitationsforudsætninger
3.3.1 Plejebolig på Gilleballehus, Marstal Ældrecenter og De Gamles Hjem


Det er en forudsætning, at borgerens funktions- og færdighedsniveau er varigt nedsat.



Borgeren skal have et omfattende og komplekst behov for hjælp, pleje og omsorg over
hele døgnet.



Det skal være af afgørende betydning for borgeren, at der er personale i døgnets 24
timer i umiddelbar nærhed, såfremt borgeren eksempelvis ikke kan tilkalde hjælp.



Et boligskifte skal styrke og gavne borgerens samlede situation i væsentlig grad.
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Alle kriterier skal være opfyldt, men behøver ikke være vægtet lige højt.
3.3.2 Plejebolig på Demenscenter Søkilden


Borgeren skal som udgangspunkt have en diagnosticeret demenssygdom.



Borgeren skal have et dagligt behov for tæt opfølgning af personalet over døgnets
timer.



Borgerens tilstand er præget af en ofte uhensigtsmæssig reaktion på social kontakt
med omverdenen.



Borgeren har behov for hjælp og støtte i et omfang, der ikke vil kunne tilgodeses på
forsvarlig vis af Ældre- og Sundhedsområdets døgnberedskab eller i en plejebolig uden
særlige tilbud.



Borgerens funktionsniveau skal være vurderet jf. Fælles Sprog III ligesom der skal
foreligge en konkret vurdering fra demenskoordinatoren.



Det tilstræbes generelt ikke at adskille ægtefæller, men i tilfælde af bevilling af bolig på
Demenscenter Søkilden kan raske ægtefæller ikke flytte med.

Det er en forudsætning, at kommunens generelle kriterier for bevilling af en plejebolig er
opfyldt.

3.4 Garantiventeliste og fritvalg
Kommunen har en garanti venteliste, hvor borgeren skal tilbydes en plejebolig indenfor 3
måneder. Ønsker borgeren at flytte på et bestemt plejecenter, bortfalder denne garanti. Ved
frit valg tilbydes borgeren plejebolig, når der er en plejebolig ledig, det ønskede sted. Dette
gælder for plejecentrene Gilleballehus, De gamles Hjem i Rise og Marstal Ældrecenter.
Såfremt borgeren i ventetiden på en plejebolig er på midlertidigt ophold, er borgeren
forpligtiget til at tage imod det først kommende tilbud om plejebolig. Dette er uanset om
borgeren har ønsket en plejebolig på et andet plejecenter. Borgeren vil fortsat stå på venteliste
til den ønskede plejebolig.

3.5 Funktionsniveauer
Visitators faglige vurdering af, hvad borgeren kan/ikke kan, sker inden for rammerne af fem
funktionsniveauer (se skema nedenfor). Funktionsniveauet beskriver, hvad borgeren kan i
forhold den funktionsnedsættelse, som et plejeboligtilbud skal kompensere for.
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Med funktionsniveauet i Fælles Sprog III angives, i hvilken grad borgeren selv er i stand til at
sikre/udføre aktiviteten, og i hvilken grad borgeren har behov for og er afhængig af støtte fra
andre.

De 5 funktionsniveauer:
0
Ingen/
ubetydelige
begrænsninger

1
Lette
begrænsninger

2
Moderate
begrænsninger

3
Svære
begrænsninger

4
Totale
begrænsninger

Borgeren er
selvstændig og
har ikke behov
for personassistance.

Borgeren er den
aktive part og
kan med let
personassistance.

Borgeren er den
aktive part og
kan under
forudsætning af
moderat personassistance.

Borgeren
deltager og kan
under
forudsætning af
omfattende
personassistance.

Borgeren er ude
af stand til at
udføre
aktiviteten og
har brug for
fuldstændig
personassistance.

4.0 Hvor og hvordan kan der søges om plejebolig
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

5.0 Godkendelse
Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, Februar 2019.
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