Hjælp til feriegæster
Til borgere, pårørende og visitationen i hjemkommunen.
Hvis du skal på ferie i Ringkøbing-Skjern Kommune, kan du få hjælp til sygepleje og hjemmepleje
under dit ophold, hvis du er visiteret til hjælpen i din hjemkommune.
Det er din hjemkommune, der skal bestille hjælpen hos visitationen i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Hjælpen bestilles ved at anvende vejledningen nedenfor.
Du kan ikke selv bestille hjælpen.
Hjælpen skal som udgangspunkt varsles en uge inden besøget for at give vores hjemmepleje tid til
planlægning af hjælpen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din hjemkommune i god tid, når du
har planlagt dit ferieophold, så de kan få bestilt den nødvendige hjælp til dig.
Du skal selv medbringe dine hjælpemidler. Har du ikke mulighed for dette, er du selv ansvarlig for
at leje de nødvendige hjælpemidler eller aftale med visitationen i din hjemkommune, at de lejer
hjælpemidlerne af Ringkøbing Skjern Kommune. Installationen af hjælpemidlerne i ferieboligen
står du selv for.
For nærmere information omkring ferieophold, se pjecen ”Information om ferieophold i
Ringkøbing-Skjern Kommune”.

Til visitationen i hjemkommunen. Bestilling af hjælp.
Bestilling af hjælp til feriegæster foregår ved, at visitationen i hjemkommunen, sender en mail via
sikkerpost til sikkerpost@rksk.dk Att.: Visitationen
Mailen skal indeholde følgende oplysninger:




















Henvendelseskommune:
EAN nr.:
Sagsbehandler; Navn, tlf. og e-mail:
Borgerens navn:
Borgerens CPR nr.:
Borgerens tlf. nr.:
Adresse på ferieboligen:
Telefonnummer som borgeren kan træffes på under opholdet i ferieboligen:
Evt. andre på ferieadressen, Relation, navn og tlf.:
Har borgeren tidligere modtaget hjælp i samme hus?:
Er APV-kravene i huset opfyldt?:
Hvem kan Ringkøbing Skjern Kommune kontakte vedrørende APV:
Dato og tidspunkt for 1. besøg:
Dato og tidspunkt for sidste besøg:
Kort beskrivelse af borgerens fysiske og mentale funktionsniveau (kan borger kommunikere
relevant og forflytte sig selv, hjælp i/ved sengen?)
Beskriv hvilke indsatser borgeren har behov for hjælp til, hyppighed, leveringstidspunkt og
tidsforbrug i hjemkommunen:
Er der behov for 2 hjælper?
Evt. forflytningshjælpemidler:
Evt. andre hjælpemidler:
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