Hjemmepleje på Tunø
I Odder Kommune tilbydes træning, hjælp og
støtte til hjemmehjælp på Tunø efter
Servicelovens § 83a og § 83. Herudover
tilbydes sygepleje.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få træning, hjælp og støtte til
sygepleje, personlig pleje og praktisk bistand,
hvis du på grund af fysiske, psykiske eller
sociale årsager har behov for dette.

Hvad er formålet med hjælpen?
 At du bevarer en aktiv og selvstændig
hverdag
 At træning og hjælp til sygepleje,
personlig pleje og praktisk bistand
bidrager til at gøre dig helt eller delvist
selvhjulpen
 At du vedligeholder dine færdigheder,
samt forebygger væsentlige følger af
dine fysiske, psykiske eller sociale
problemstillinger

Den individuelle vurdering vil altid tage
udgangspunkt i din families samlede
situation. Er der f.eks. voksne børn og / eller
rask ægtefælle, der kan varetage opgaven?

Tilbud om hjemmepleje på Tunø
På Tunø er ansat såvel en sygeplejerske som
en hjemmehjælper til at varetage øboernes
behov for hjemmepleje.

Du vil blive tilbudt hjælpemidler og ny
teknologi, hvis det er muligt og giver mening
ud fra hensynet til dig, personalets
arbejdsmiljø samt økonomi.
Borgere fra andre kommuner
Borgere fra andre kommuner tilbydes
hjemmepleje i samme tidsrum og ud fra
samme kriterier, som fastboende på Tunø.
Dagligt behov for hjemmepleje skal varsles til
Odder Kommune 1 uge før opstart.

Hvis du har behov for hjemmepleje betyder
det:
 At du som udgangspunkt kan få
hjemmepleje til planlagte opgaver
inden for tidsrummet kl. 8 - 20 alle
ugens dage.
 At du ikke tilbydes frit leverandørvalg.
Hjemmehjælpen leveres af Odder
Ældreservice.
 At hjemmeplejen som udgangspunkt
skal kunne varetages af én person
 At hvis du har behov for døgnpleje
(aften og nat) i en midlertidig periode,
tilbydes du ophold på korttidsafsnittet.
 At hvis du har behov for døgnpleje (
aften og nat) varigt, kan du ansøge
om anden egnet bolig på fastlandet.

Dokumentnr.: 727-2018-51746

side 1

