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VISITATIONSRETNINGSLINJER
2.4.4 VURDERINGSPAKKE, TR5-PAKKE
Hvem kan få hjælp?
Træning ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har til formål at
understøtte borgeren i at blive så uafhængig af hjælp som muligt.

Borgere som har brug for en vurdering ift. en specifik helbredsmæssig eller
aktivitetsmæssig problemstilling.
Det kan f.eks. dreje sig om: (ikke udtømmende liste)
Scootertræning
Gangtest
Forflytninger
Almindelig daglig levevis (ADL) vurdering
Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov
for en vurdering under en visitationssamtale. Tildeling sker på basis af følgende
kriterier:
Det er en generel forudsætning for visitation til en vurdering, at:
 Borgeren er over 18 år
 Borgeren har behov for en vurdering ift. en specifik problemstilling
 Borgeren er motiveret eller kan motiveres til aktivt at indgå i et
vurderingsforløb
Tr5-pakken
Udredningspakke
Er en udredning med løbende dokumentation ift. videre sagsbehandling
Borgerne er f.eks. omfattet af problemstillinger indenfor følgende kategori:






Scootertræning
Gang
ADL (fx støttestrømper, personlig hygiejne ,påklædning, rengøring m.m.)
Forflytninger
Hjælpemiddelafprøvning

Ydelsen leveres over en periode fra 1 til 4 uger
Udredningspakke:
Er en længere udredning med løbende dokumentation ift. videre sagsbehandling
Borgerne er f.eks. omfattet af problemstillinger indenfor følgende kategori:




Scootertræning
ADL vurdering
Hjælpemiddelafprøvning

Ydelsen leveres over en periode på op til 4 uger.

Pris
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Ingen brugerbetaling, men egenbetaling for kørsel. Se særskilt takstbilag.

Hvordan får borgeren besked om afgørelse?



Ved bevilling af ydelse sendes besked til leverandør
Ved afslag meddeles afgørelsen inklusive begrundelse og klagevejledning
skriftligt til borgeren

Opstart af hjælp



Den visiterede borger kontaktes med oplysning om tid og sted for udredningen
Udredning startes op hurtigst muligt og senest 10 hverdage efter borgeren er
visiteret

Dokumentation


Borgeren sætter det retningsgivende mål i samarbejde med myndighedsteamet



Borgerens mål skal klart fremgå af beskrivelsen


Dato for påbegyndelse registreres i omsorgssystemet af terapeuten

Hvilket omfang har ydelsen?
Ydelsen leveres over en periode på mellem 1 og 4 uger.
Ydelsen leveres på hverdage i perioden mellem kl. 7.30 og 18.00.

Hvilket indhold har ydelsen?
Aktiviteter
 Vurdering af behov for hjælpemidler til varig brug
 Længerevarende afprøvning af hjælpemidler med henblik på bevilling, f.eks.
scootertræning
 Vurdering af gangfunktion
 Beskrivelse i forhold til borgerens funktionsniveau i forhold til ADL aktiviteter,
herunder både personlig pleje og praktiske gøremål. F.eks rengøring
 Afprøvning af forflytningsteknikker/hjælpemidler evt. i samarbejde med
hjemmeplejen
Slutevaluering
Terapeuten foretager slutevaluering i samarbejde med borgeren i forbindelse med
afslutning af udredningen.


Stillingtagen til om der er behov for yderligere træning, samt i hvilket regi

Hvem leverer ydelsen?
Høje-Taastrup Kommunes Sundhedscenter.

Krav til leverandøren
Den bevilgede vurdering/udredning skal matche borgerens behov bedst muligt
inden for rammerne af kommunens serviceniveau.
Leverandøren besidder de fornødne kompetencer til at kunne udføre en
vurdering/udredning.

2

Situationsbestemt rengøring ved hjemmetræning
Når medarbejderen er i borgerens hjem, skal rengøring efter pludseligt opståede
situationer altid løses, når det kan være til gene eller fare for borgeren, f.eks. en
væltet sodavand der skal tørres op. Dette gælder uanset hvilken omsorgskategori,
der er årsagen til at medarbejderen er i borgerens hjem. Generelt gælder det, at
der ryddes op efter eget besøg.
Observationspligt af borgerens almene tilstand
Medarbejdere der er i kontakt med borgeren ifm. træning på Sundhedscenter
Espens Vænge m.v. har pligt til at melde tilbage til relevante samarbejdsparter
ved ændringer af funktionsevnen i både positiv og negativ retning.
Medarbejdere der er i borgerens hjem forventes altid at handle på uopsættelige
situationer efter fald, ved sygdom m.v.

Dokumentation
Udredningen dokumenteres i omsorgssystemet

Personale




Autoriserede fysioterapeuter
Autoriserede ergoterapeuter
Det er et krav, at det udførende personale er bekendt med Høje-Taastrup
Kommunes kvalitetsstandard for ydelsen og at ydelsen udføres i
overensstemmelse med denne

Relaterede kvalitetsstandarder
2.4.0 Ikke-specialiseret genoptræning fra hospital
2.4.1 Genoptræning
2.4.2 Vedligeholdelsestræning
2.4.4 Vederlagsfri fysioterapi
2.6 Hjælpemidler
2.7.1 Befordring
3.1.1 Visitation til personlig og praktisk hjælp m.v.

Lovhenvisninger
Serviceloven § 86 stk.1 og § 88 stk.3
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