Kvalitetsstandarder
Godkendt i Byrådet d.19.12.2017

Værd at vide til dig som borger
SYGEPLEJE

(2.3.1)

Hvad er formålet med hjælp til sygepleje?
Høje-Taastrup Kommune lægger vægt på at du kan leve et så normalt og
selvstændigt liv som muligt, og at du tilbydes den sundhedsfaglige hjælp, som du
har behov for. Målet er, at du får hjælp og støtte til personlige opgaver, som du
kun vanskeligt eller ikke selv kan klare.
Hjælpen tilrettelægges i tæt samarbejde med dig og gives med respekt for dine
ønsker. Målet med hjælpen er, at den gives inden for en ramme af selv- og
medbestemmelse, hvor du får mulighed for at bruge dine ressourcer. Det betyder,
at du selv kan være med til at tilrettelægge hjælpen og løse de enkelte opgaver,
når det kan lade sig gøre. Hjælpen er derfor hjælp til selvhjælp.
Formålet med sygeplejen kan være
 Planlægge og koordinere
 Formidle
 Udvikle
 Udføre

Hvem kan få hjælp?
Uanset alder kan du få hjælp til sygepleje ved akut eller kronisk sygdom, hvor en
sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Hvad indgår i hjælpen?
Standardiserede sygeplejeartikler indgår i hjælpen. Medicin og medikamenter,
som skal bruges, forudsættes at være indkøbt før indsatsen kan begynde.

Hvordan søger du om hjælp?
Sygepleje tildeles efter henvisning fra læge/hospital eller hvor der ligger en
sygeplejefaglig vurdering af behovet for sygeplejeindsats til dig med akut eller
kronisk sygdom.

Hvem hjælper dig?
Høje-Taastrup Kommunes hjemmesygepleje.

Hvornår igangsættes hjælpen?
Daglig hjælp til sygepleje kan startes op samme dag som henvendelsen finder
sted. Anden hjælp aftales med dig eller efter lægens anvisning.

Hvornår foregår hjælpen?
Sygeplejen leveres som udgangspunkt på én af kommunens sygeplejeklinikker til
en fast aftalt tid. Hvis sygeplejen kommer til dig, vil det ske inden for det
udmeldte 2 timers interval eller efter nærmere aftale.
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Hvis der sker ændringer i den aftalte tid
Sygeplejen skal møde hos dig inden for det aftalte tidspunkt +/- 1 time. Hvis
sygeplejeren kommer i dit hjem udenfor dette interval, bliver du kontaktet.

Hvad forventes af dig?
Du skal være til stede i hjemmet, når sygeplejeren er på besøg.
Hvis du har brug for at aflyse din hjælp, fordi du ikke er hjemme, evt. som følge
af hospitalsindlæggelse, ferie m.v. skal du aflyse hos den kommunale sygepleje,
senest dagen før hjælpen skulle have været leveret.
Aflyser du selv et besøg senest 5 hverdage inden det aftalte tidspunkt, ydes der i
videst muligt omfang erstatningsbesøg.
Har du ikke meldt afbud og åbner du ikke for sygeplejeren, vil denne af hensyn til
din sikkerhed, og med politiets mellemkomst, rekvirere en låsesmed for at få
adgang til dit hjemDer kan blive tale om en egenbetaling
Sygeplejeren må ikke modtage gaver eller pengebeløb.

Yderligere information
Hjælpen ydes i overensstemmelse med sundhedslovens § 138 og § 139.
Du kan læse mere om alle kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside
samt takster på ydelser med brugerbetaling.
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