KVALITETSSTANDARD
Periodevis aflastning
SEL § 84, stk. 1

Hvad er periodevis aflastning?
Periodevis aflastning er et midlertidigt aflastningsophold, som du kan få tilbudt, hvis du er
ægtefælle eller nær pårørende til én med demens eller demenslignende symptomer.
Periodevis aflastning består af hjælp og pleje og foregår på Plejecenter Valdemarsgade
eller Margrethelund. Der er aktivitetstilbud, som din ægtefælle/nære pårørende kan
deltage i under aflastningsopholdet, hvis han/hun ønsker det. Aktivitetstilbuddene
varetages af frivillige.
Er din ægtefælle/nære pårørende i aflastningsbolig, og er han/hun visiteret til dagtilbud for
demente, fortsætter dette under opholdet.
Tilbuddet indeholder ikke:
Ledsagelse til læge eller sygehus.
Transport af din ægtefælle/nære pårørende og vedkommendes personlige ejendele,
herunder hjælpemidler, til og fra aflastningsboligen.
Formålet med indsatsen er at aflaste dig som ægtefælle eller nær pårørende, så din
ægtefælle/nære pårørende kan forblive længst muligt i eget hjem.

Hvem kan få periodevis aflastning?
Du kan få periodevis aflastning, hvis du er ægtefælle eller nær pårørende til én med
demensdiagnose eller demenslignende symptomer, evt. i sammenhæng med sklerose,
parkinsonisme, hjerneskade eller Huntington i hjemmet.
For at du kan blive tilbudt periodevis aflastning, er det en forudsætning, at du:
varetager størstedelen af hjælpen omkring din ægtefælle eller nære pårørende med
demens/demenslignende symptomer, og at I er samboende.
har udfordringer med at komme hjemmefra pga. din ægtefælle eller nære pårørende
med demens/demenslignende symptomer og derfor er i fare for at blive isoleret fra dit
netværk.
har en forstyrret døgnrytme som følge af arbejdet med at passe din ægtefælle eller
nære pårørende med demens/demenslignende symptomer.

Hvordan får du periodevis aflastning?
Der er Visitationen, der vurderer og udvælger, hvem der opfylder betingelserne for at få
periodevis aflastning.
Vi foretager altid vores udvælgelse ud fra en konkret og individuel vurdering af din
samlede situation og dit behov.
Hvis du bliver udvalgt, sender vi dig en bevilling og informationsmateriale.
Hvis du vil have flere oplysninger om periodevist aflastningsophold, kan du kontakte
Visitationen eller en demenskonsulent.
Visitationen – Ældre og Hjælpemidler
Telefon: 9945 4420
Demenskonsulent
Telefon: 9945 4699 eller 9945 4551
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Omfang/varighed
Periodevis aflastning gives 1 uge hver 6. uge og strækker sig fra mandag middag til
søndag aften.
Aflastningen gives inden for arbejdsmiljølovgivningens rammer og under hensyntagen til
personalets forsikringsmæssige aftaler.

Levering af hjælpen
Aflastningen leveres ved, at du følger din ægtefælle/pårørende til Plejecenter
Valdemarsgade eller Margretelund mandag formiddag og henter ægtefællen/den
pårørende igen søndag aften.
Hjælpen opstarter senest 6 uger efter bevilling.

Leverandørens forpligtelser
Kvalitetskrav til leverandør
Kommunens leverandører skal udføre opgaverne i en god kvalitet, herunder yde god og
effektiv service målrettet ældre og handicappede borgere.
Alle medarbejdere, der er ansat ved kommunens leverandører, har tavshedspligt og skal
bære navneskilt med foto. De skal også være uddannede til at udføre opgaverne
Leverandørens medarbejdere består af en fast gruppe omkring de borgere, der bor i
aflastningsboligen. Der vil være tale om medarbejdere med følgende uddannelser:
Sygeplejersker
Social- og sundhedsassistenter
Social- og sundhedshjælpere
Sygehjælpere
Plejehjemsassistenter
Pædagoger
Der må ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side.

Opfølgning
Visitationen følger op på den bevilgede hjælp ved behov, og leverandøren skal oplyse
Visitationen om ændringer i dit funktionsniveau, som kan have indflydelse på den hjælp du
er bevilget.

Særlige forhold
Hvis vi har visiteret hjælp, som normalt gives i hjemmet, leveres disse ikke under den
periodevise aflastning.
Brønderslev Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads – og et sundt
arbejdsmiljø. Derfor må der kun ryges i plejecentrenes gårdhaver.

Egenbetaling
Du skal selv sørge for og betale for transporten af din ægtefælle/pårørende til og fra
aflastningsboligen.
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Du skal betale for forplejning og vask af tøj efter de gældende takster.

Hvad siger loven?
Lovgrundlaget for periodevis aflastning finder du i Lov om Social service § 84, stk 1:
§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre
eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Den periodevise aflastning er en udvidelse af det serviceniveau, Brønderslev Kommune i
øvrigt tilbyder efter servicelovens § 84, stk.1.

Godkendt i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2021
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