
Visitation til aflastningsophold 
for borgere med demens

Formål Formålet med et aflastningsophold er:
• at sikre mulighed for aflastning af pårørende, der 

ellers varetager den daglige pleje af borgeren. 
• at give borgeren den nødvendige pleje og vurdere 

hvad der evt. er behov for fremadrettet, med henblik 
på at borgeren efterfølgende kan leve et så aktivt og 
selvstændigt liv som muligt. 

Målgruppe Borgere med demens kan blive visiteret til et  
aflastningsophold hvis vedkommende:

• Har pårørende, der ellers varetager den daglige 
pleje, som har brug for aflastning. 

• Skal have vurderet sit funktionsniveau.
• Har et akut plejebehov, der ikke kan gives i eget hjem.

Kriterier for tildeling Borgere med demens kan visiteres til et aflastningsophold på 
baggrund af en konkret vurdering og efter aftale med en 
visitator.

Indsatsen kan 
omfatte 

Sammen med borgeren og dennes evt. pårørende aftales mål 
for og forventninger til opholdet. Dette sker senest 2 dage 
efter borgerens ankomst til Trongården. 

Indsatsen skal inddrage borgeren, tage udgangspunkt i 
borgerens samlede ressourcer og understøtte borgerens 
sundhed, selvrespekt og integritet.
Indsatsen, som visiteres individuelt og konkret, kan 
indeholde:

1. Sygepleje
2. Genoptræning
3. Særlige behov
4. Personlig pleje
5. Rengøring 
6. Tøjvask
7. Mad og måltider

De tre førstnævnte ydelser (sygepleje, genoptræning og  
særlige behov) visiteres individuelt og konkret jf. gældende
kvalitetsstandarder. 

De fire sidstnævnte ydelser (personlig pleje, rengøring, 
tøjvask samt mad og måltider) visiteres efter gældende 
kvalitetsstandarder og pakkes i tre ”Midlertidige pakker” 
(M-pakker), som er beskrevet herunder:

M1-pakken: Moderat personassistance
Pakken består i udgangspunktet af:



• Rengøring
• Tøjvask
• Personlig pleje (mindre daglig pleje)
• Madservice

M2-pakken: Omfattende personassistance
Pakken består i udgangspunktet af:

• Rengøring
• Tøjvask
• Personlig pleje (mere daglig pleje)
• Madservice

M3-pakken: Fuldstændig personassistance
• Rengøring
• Tøjvask
• Personlig pleje (meget daglig pleje)
• Madservice

Levering/omfang Borgere med demens på aflastning, kan opholde sig i den 
midlertidige bolig op til 2 uger ad gangen. Aflastningen kan 
i udgangspunktet max ske 2 gange om året.

Hvis borgeren i perioden indlægges på hospital i mere end 
48 timer, udskrives borgeren som udgangspunkt fra 
aflastningsopholdet.

Evt. Evalueringssamtale: 
• Ved behov kan der gennemføres evalueringssamtale 

inden opholdets afslutning.
• Deltagere i evalueringssamtalen er borgerens 

konkrete plejepersonale, borgeren, pårørende og evt.
relevante fagpersoner. Visitator deltager efter behov.

• Forud for evalueringssamtalen foretages evaluering 
af de operationelle mål for opholdet. Evalueringen 
indgår i samtalen.

Under samtalen:
• Gennemgås de operationelle mål, som vurderes, og 

herunder om borgeren har nået de fastsatte mål. 
• Kortlægges det, hvilke forventninger borgeren og 

pårørende har til hvad der skal ske efter endt ophold 
samt evt.  hvilken hjælp, der skal iværksættes, 
herunder bestilling af hjælpemidler, boligændringer 
mv.

• Der foretages eventuelt re-visitation af ydelser 
(personlig pleje og praktisk hjælp mv.)

Egenbetaling Borgeren skal selv sørge for transporten til og fra 
aflastningsopholdet.

Der er egenbetaling dækkende almindeligt forbrug mv. 



efter de gældende takster.

Herudover opkræves for madservice efter gældende 
takster.   

Lovgrundlag Reglerne om midlertidigt ophold/aflastningsophold. er fastsat 
efter Lov om Social Service §84, stk. 2.

Hvis borgeren ønsker at klage over opholdet skal der ske 
henvendelse til centerlederen eller Center for Social og 
Sundhed i Gribskov Kommune. 
Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelse om midlertidigt 
ophold skal der klages til Center for Social og Sundhed i 
Gribskov Kommune. Kommunen vurderer klagen og 
revurderer afgørelsen. Fastholder kommunen sin afgørelse 
sendes klagen videre til Ankestyrelsen. 

Klagen sendes til:
Gribskov Kommune
Center for Social og Sundhed
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
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