Patientinformation
Støttemuligheder til uhelbredeligt syge

Formålet med denne information er at give oplysninger om muligheder og rettigheder i
forbindelse med alvorlig, livstruende sygdom. Pjecen skal ikke erstatte en samtale, men er et
supplement til mundtlig information.
Pjecen er udarbejdet på baggrund af Servicelovens § 119-122 samt Socialministeriets
Vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl. nr.33 af 14.6.2007 med senere ændringer og § 7c i
Lov om offentlig Sygesikring.

Lovgivningen giver gennem den såkaldte Terminalerklæring
ret til følgende ydelser efter ansøgning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lægeordineret medicin, herunder visse alternative præparater
Sondeernæring
Ernæringsprodukter, f.eks. proteindrikke
Nødvendige sygeplejeartikler
Hjælpemidler, f.eks. plejeseng, badebænk, kørestol
Ekstra vask af tøj og sengelinned
Tilskud til psykologbistand
Fysioterapi
Hjemmesygepleje
Hjemmehjælp.

Etablering af plejeorlov.
Etablering af plejeorlov er mulig
• hos borgere med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig, og hvor
levetiden forventes at være begrænset.
• når borgeren ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet, og tilstanden ikke
nødvendiggør varig indlæggelse på sygehus, aflastningsplads eller hospice
• efter udfærdigelse af Terminalerklæring til patientens kommune (udfærdiges af egen
læge, sygehuslæge eller læge i Palliativt Team Horsens).

Hvem kan få plejeorlov?
En person, der står den syge nær f.eks.:
• ægtefælle eller samlever
• børn, svigerbørn eller forældre
• en ven eller veninde.
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Plejeorloven kan foregå hos den syge eller hos den person, der har plejeorlov. Der er mulighed
for deltidsorlov, og flere personer kan dele orloven.
Nogle mennesker er berettiget til fuld løn under en plejeorlov, andre til ydelser efter
sygedagpengeloven. Det anbefales at spørge arbejdsgiveren i den konkrete situation. Hvis der
ikke er fuld løn, da kontaktes den medarbejder i kommunen, hvor den syge bor, og som har
med plejevederlag at gøre.
Plejevederlaget kan udbetales så længe der er behov – også under kortere sygehusophold – og
indtil 14 dage efter dødsfaldet. Ved længerevarende sygehusophold eller indlæggelse på
hospice kan plejeorloven dog bortfalde.

Ansøgning.
Den, der ønsker plejeorlov, skal henvende sig til den syges opholdskommune, som vil være
behjælpelig med at etablere orloven.
Pårørende skal kontakte arbejdsgiveren mhp. orlov fra en aftalt dato og så længe der er
behov. Arbejdsgiveren udsteder skriftligt tilsagn herom til den pårørende. Dette dokument
samt de seneste 3 måneders lønsedler afleveres i den kommune, hvor den syge opholder sig.
Kommunens medarbejder vil være behjælpelig med oplysning om relevant dokumentation.

Andre støttemuligheder
Praktiserende læge.
Den praktiserende læge vil normalt have ansvaret for den lindrende behandling i hjemmet.
Ved pleje af et alvorligt sygt menneske i hjemmet er det af stor betydning, at samarbejdet
mellem den syge, den praktiserende læge, hjemmesygeplejen/hjemmeplejen og de pårørende
fungerer godt.

Hjemmesygeplejen/Hjemmeplejen
Hjemmesygeplejen/Hjemmeplejen kan tilbyde:
• hjælp til personlig pleje
• hjælp til medicindosering, sårpleje m.m.
• omsorg og støtte til den syge og de pårørende.
I nogle kommuner kan der tilbydes aflastning af timers varighed for de pårørende efter
nærmere aftale.
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Palliativt Team Horsens.
Palliativt Team Horsens tilbyder behandling og konsulentbistand til patienter med komplicerede
symptomer og problemstillinger. Teamet er tværfagligt og består af læger, sygeplejerske,
fysioterapeut, psykolog, præst og sekretær. Kontakt til teamet sker efter lægehenvisning.
Yderligere oplysninger om Palliativt Team Horsens på teamets hjemmeside:
http://www.hospitalsenhedenhorsens.dk/afdelinger/an%c3%a6stesiologisk+afd/palliativt+team+horsens

Sund By Horsens.
Sund By Horsens har forskellige tilbud til såvel sygdomsramte borgere som til pårørende.
Kontakt Sund By med henblik på aktuelle tilbud.
Sund By Horsens
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Tlf. 7629 3675
www.sundbyhorsens.dk

Kræftens Bekæmpelse.
Kræftens Bekæmpelse har rådgivningscentre i Århus og Vejle. De tilbyder hjælp til både
kræftpatienter, pårørende og efterladte.
Hejmdal - Kræftpatienternes Hus
Peter Sabroes Gade 1
8000 Århus C
Tlf. 8619 8811
Kræftrådgivningen i Vejle
Blegbanken 3
7100 Vejle
Tlf. 7640 8590
Kræftlinjen
Tlf. 8030 1030
www.cancer.dk
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