Pladsforhold

Plads omkring sengen
Plads til hjælperen
Hjælperen bør som minimum kunne stå ved siden af sengen og række armen bagud uden af røre ved noget. Det svarer til ca. 85-95 cm. fri plads ved siden af sengen.
Plads til bad og toiletbesøg
Arbejdstilsynet har følgende vejledende mål:

60 -70 cm på hver side af håndvask til hjælper, hvis der er brug for at kunne kommet til på begge sider.

75 cm på hver side og foran borgeren.

75 cm på hver side af toilet til hjælpere, hvis der er brug for at komme til
fra begge sider

200 cm til kørestol med hjælper

200 cm vendediameter for mobillift

Information om ferieophold i
Ringkøbing-Skjern Kommune

Til modtagere af hjemmesygepleje
personlig pleje
eller praktisk hjælp

Kender du internetadressen:
www.godadgang.dk ?
Hjemmesiden er udgivet af
Foreningen Tilgængelighed for Alle.

Nyttige telefonnumre og eventuelle kontaktpersoner:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Sundhed og Omsorg 2018

Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommune
Vi håber du vil få en god ferie
I Ringkøbing-Skjern Kommune er hjemmesygepleje, personlig
pleje og praktisk hjælp organiseret i Sundhed og Omsorg.
Visiteret til hjælp
Er du visiteret til hjemmesygepleje, personlig pleje eller praktisk hjælp i din hjemkommune, og skal du fortsat modtage denne hjælp under dit ophold i Ringkøbing-Skjern Kommune, tilbyder vi hjælpen, enten på en sygeplejeklinik eller på din ferieadresse.

Det kan fx være plejeseng, lift eller andre forflytningshjælpemidler, strømpepåtager, kørestol og rollator. Det kan også være
en kørestol/transportstol til udendørs brug.
Har du ikke mulighed for at medbringe hjælpemidlerne, er du
selv ansvarlig for at leje og installere hjælpemidler i ferieboligen, eller aftale med din hjemkommune, at de lejer hjælpemidlerne af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hjælpemidler fra Ringkøbing-Skjern Kommune kan kun leveres
og afhentes mellem kl. 8 og 16 på hverdage.
Personlig pleje, der forudsætter brugen af hjælpemidler, kan
tidligst ydes når hjælpemidlerne er leveret.

Den hjælp du modtager, er aftalt mellem din hjemkommune og
visitationen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Hjælpen tilbydes hele døgnet.

Pladsforhold og arbejdsmiljø
Af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø, skal pladsforholdene i ferieboligen være i orden inden hjælpen påbegyndes.

Hjemmesygepleje
Som udgangspunkt tilbyder vi hjemmesygepleje, fx. sårskift,
medicindosering m.m. på den sygeplejeklinik, der er nærmest
din ferieadresse.
Dette betyder, at du selv skal transportere dig dertil, og at du
skal medbringe fx. sårbehandlingsprodukter, medicin og evt.
doseringsæsker.
Du skal ligeledes selv medbringe bleer, handsker og engangsklude.
Hjemmesygeplejersken vil kontakte dig i forbindelse med opstart af din ferie, og sammen aftaler I et mødetidspunkt i klinikken.

Afhængigt af dit behov for hjælp, skal der være plads til dig, til
hjælperen og eventuelle hjælpemidler. Der skal fx være god
plads på badeværelset, i soveværelset og omkring sengen.

Praktisk hjælp
Hjælp til rengøring, opvask og skift af sengelinned visiteres efter individuel vurdering og ydes som udgangspunkt ikke ved
ophold af kortere varighed (mindre end 4 uger).

Samarbejde med pårørende
RKSK forventer, at du fx får hjælp fra evt. pårørende til at tage
din medicin i forbindelse med måltiderne, da vi ikke kan love
besøg på bestemte tidspunkter i døgnet.

Hjælpemidler
For at modtage hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp,
skal forholdene i din feriebolig være tilpasset dette.
Dette betyder, at hvis du er bevilget hjælpemidler
i din hjemkommune, som skal kompensere for en funktionsnedsættelse, og som er nødvendige for at hjælpen
kan udføres, skal du medbringe disse hjælpemidler til ferieboligen.

Kontakt
Visitationen i Ringkøbing-Skjern Kommune træffes dagligt mellem kl. 8.00—9.00 på telefonnummer 99 74 24 24.

Er arbejdsmiljøet ikke i orden, således at hjælperne kan udføre
arbejdet forsvarligt, kan du måske ikke få den hjælp du har behov for. Vi vil i så fald kontakte din hjemkommune, og meddele
dem vores beslutning.
Det er så op til visitationen i din hjemkommune, at afgøre,
hvad der skal ske under dit videre ferieophold.
Du kan evt. få tilbudt hjælp til personlig pleje på det nærmeste
plejehjem.

Pjecen er udarbejdet i 2011, revideret i 2016 og i 2018.

