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1. Formål
Aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne.
2. Lovgrundlag
Lov om social service § 84, stk.1
3. Målgruppe
Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor ægtefælle eller nære
pårørende har behov for aflastning.
Målgruppen omfatter ikke
• Borgere, der modtager aktivitetstilbud og pleje/omsorg via anden indsats;
herunder borgere, der bo i plejebolig.
• Borgere, hvor der ikke er ægtefælle eller nære pårørende, som har behov for
aflastning for at kunne passe en plejekrævende boger i hjemmet
• Borgere, som i fuld udstrækning modtager den daglige pleje og støtte af
hjemmeplejen.
4. Indhold og omfang
Individuelle og kollektive aktiviteter, og pleje/omsorgshandlinger med udgangspunk i den
enkelte borgers behov.
Åbningstid i dagtilbud
I dagtimerne.
Kompetencekrav til den, der skal levere indsatsen
Personale med den bedste kompetence ift. opgaven.
Befordring
Der kan visiteres til kørsel, hvis ikke man har mulighed for at transportere sig selv.
5. Brugerbetaling
Brugerbetaling 8 kr. pr dag. Prisen for kørsel er 75 kr. pr. dag.
Borger kan være visiteret til madservice, hvor der er brugerbetaling jf. gældende takster.
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6. Ansøgning, visitation og sagsbehandling
Myndighed Social og Sundhed – visitationen visiterer til dagtilbud (aflastning).
Kriterier for at få bevilget ydelsen/indsatsen
• Borgeren har ønske om ophold i dagtilbud
• Pårørende har behov for aflastning, og
• Ægtefælle eller påførende varetager den daglige pleje og støtte
af borgeren
Sagsbehandlingstid
Til hverdage fra modtagelse af ansøgningen om dagtilbud (aflastning).
7. Opfølgning på indsatsen
Ved ændring i behov foretages revurdering.
8. Klagemuligheder samt kontakt
Der kan klages over afgørelsen til Myndighed Sundhed som behandler klagen.
Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Side 2 af 2

