Information til dig der er visiteret til sygepleje og personlig hjælp i
din hjemkommune, og ønsker at modtage denne hjælp under dit
ferieophold i Varde Kommune.
For at du kan få hjælp under din ferie i Varde Kommune, skal hjælpen bestilles senest 10 hverdage før
ankomsten. Har du tidligere modtaget hjælp i ferieboligen, skal hjælpen bestilles 3 hverdage før
ankomsten.
Sygeplejeydelser der ikke er uddelegeret til SSA, kan bestilles 3 hverdage før, dog skal behandlingen
forgå på en sygeplejeklinik.

VISITERET HJÆLP
Er du visiteret til sygepleje eller personlig pleje i din hjemkommune, og ønsker du at modtage denne hjælp
under dit ophold i Varde Kommune, tilbyder vi hjælpen enten på en sygeplejeklinik eller på din
ferieadresse.
Den hjælp du vil modtage, bliver aftalt ud fra den indsats, du er visiteret af din hjemkommune og i henhold
til Varde Kommunes serviceniveau. Der henvises til de gældende kvalitetsstandarder for Varde Kommune,
og kan finde på kommunens hjemmeside.

SYGEPLEJE
På din ferie i Varde Kommune har du mulighed for at få sygepleje. Hjælpen gives som udgangspunkt på en af
vores sygeplejeklinikker, men kan undtagelsesvis leveres på din ferieadresse.
Hvad kan du få hjælp til fra sygeplejen?

Vi kan bl.a. hjælpe med:
•
•
•

Sårbehandling (Husk at medbring opdateret sårjournal samt alle remedier)
Kompressionsbehandling
Stomipleje

Du skal selv medbringe medicin, creme, salver samt øvrige remedier til din behandling.
Medicindosering kan du kun få hjælp til, hvis du opholder dig i Varde Kommune i en periode på mere end 4
uger. Hvis Varde kommunes sygepleje skal hjælpe med medicindosering, skal der medbringes en ajourført
medicinliste samt al medicin skal medbringes til sygeplejeklinikken.
Kørsel til sygeplejeklinikken:
Du skal selv sørge for transport til/fra sygeplejeklinikken og kan ske ved hjælp af:
•
•
•
•

Egen bil
Pårørende
Offentlig transport
Flextrafik

HJEMMEPLEJE
Har du behov for hjemmepleje under dit ferieophold i Varde Kommune, kan du få hjælp til dette. Hjælpen
visiteres efter en individuel vurdering og ud fra oplysninger fra din hjemkommune.

HJÆLPEMIDLER
Du skal selv medbringe personlige hjælpemidler bevilget af din hjemkommune.
Har du behov for hjælpemidler som ikke kan medbringes, kan du selv eller din hjemkommune leje
hjælpemidler hos Hjælpemiddeldepotet i Varde Kommune. Depotet kan kontakte på tlf. 79 94 62 26
mellem kl. 8.15 – 12.00.

PLADSFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ I FERIEBOLIGEN
Af hensyn til det personale, der skal hjælpe dig, skal pladsforholdene i ferieboligen være i orden inden
hjælpen påbegyndes. Afhængigt af dit behov for hjælp, skal der være plads til dig, hjælperen og eventuelle
hjælpemidler. Det kan være nødvendigt for Varde Kommune at vurdere pladsen i ferieboligen inden din
ferie starter.
Hjælpemidler der er nødvendige af APV-mæssige årsager leveres af Varde Kommune, og aftales med din
hjemkommune.

HVAD SKAL DU GØRE FØR DU KOMMER PÅ FERIE I VARDE KOMMUNE?
Du skal kontakte visitationen i din hjemkommune, da det er dem, der skal bestille hjælpen hos visitationen i
Varde kommune.

