Alvorlig, uhelbredelig sygdom
- tilbud i Langeland Kommune

Når man rammes af en alvorlig
livstruende sygdom, opstår der
ofte usikkerhed hos den syge og
de nærmeste.

Denne pjece informerer om tilbud i Langeland kommune til borgere med alvorlig, uhelbredelig
sygdom.
Pjecen er et supplement til den
information, som kan fås af sundhedspersonalet i kommunen.

Sygepleje
Du har mulighed for at modtage sygepleje, hvor du opholder dig i Langeland
Kommune. Sundhedsafdelingen får besked fra din egen læge eller en sygehuslæge, hvis der er behov for hjælpen.
Du tilbydes et opstartsbesøg, hvor en sygeplejerske vil se på situationen, og
hvor du og dine pårørende har mulighed for at stille spørgsmål.
Du får en sygeplejerske tilknyttet, som vil være ansvarlig for og sikre at, der
er sammenhæng i din behandling.
Sygeplejen på Langeland kan kontaktes døgnet rundt på tlf: 63 51 62 45

Hjemmehjælp
Hvis du får behov for det, kan du søge om hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, der hvor du opholder dig. Det er hjemmeplejen i Langeland
Kommune, der varetager hjemmehjælpen. For at kunne få hjemmehjælp
skal du søge om det igennem visitationen.
Visitationen kan træffes på tlf. 6351 6070
Der er telefontid alle hverdage kl. 10-12, undtagen onsdage.

Terminalerklæring
Hvis din sygdom er så fremskreden, at du er døende, har din læge mulighed
for at lave en terminalerklæring. Den tilbydes borgere, hvor det lægefagligt
skønnes, at al behandling med henblik på helbredelse anses for udsigtsløs,
og hvor der ses en forventet kort levetid.
Terminalerklæringen giver, såfremt der er et pleje- og omsorgsbehov, adgang til, at kommunen kan dække udgifter til psykolog, fysioterapi, ernæringspræparater samt hjælpemidler. Der kan samtidigt med søges om plejeorlov til personer, der passer en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem.
Derudover kan din læge søge om terminaltilskud til medicin.

Psykolog, fysioterapi og ernæringspræparater
Når der foreligger en terminalerklæring, kan der ansøges om
økonomisk dækning af egenbetalingen til udgifter, som du ikke
ville have haft under en evt. indlæggelse på hospital.
Dette kan ydes til plejekrævende personer (med en terminalerklæring), der har valgt at blive i eget hjem.
Eksempelvis der kan søges hjælp til:
•

Egenudgift til psykolog

•

Egenudgift til palliativ fysioterapi

•

Egenbetaling til sondeernæring og ernæringspræparater

Hjælpemidler
Som terminalerklæret kan du benytte kommunale hjælpemidler i
et tilstrækkeligt tidsbegrænset omfang.
Eksempelvis: nødkald, plejeseng eller flytbar rampe (max. 2 m.)
De sagsbehandlende terapeuter kontaktes ved behov for installering af hjælpemidler i hjemmet.
Terapeuterne kan træffes på tlf. 6351 6621.
Der er telefontid mandag-tirsdag kl. 12.30-14.00, samt torsdagfredag kl. 10.00-12.00.

Plejeorlov
Du har mulighed for at søge om plejeorlov/plejevederlag, hvis
du passer en nærtstående person, der ønsker at dø i eget hjem,
og denne har et pleje- eller omsorgsbehov. Den nærtstående
behøver ikke at være i familie med den uhelbredeligt syge. Det
kan eksempelvis være en rigtig god veninde/ven. Plejevederlaget skal søges i den kommune, hvor den uhelbredeligt syge opholder sig.
Den nærtstående med plejeorlov yder den uhelbredeligt syge
omsorg og pleje i det daglige, men du har stadig ret til at få både sygepleje og hjemmehjælp i det omfang, du fik inden plejeorloven.
Både lønmodtagere og selvstændige kan få udbetalt plejevederlag. Lønmodtagere har ret til at få orlov fra deres arbejde.
Plejeorloven og dermed plejevederlaget kan deles af flere nærtstående. Det er også muligt at få plejeorlov i mindre en 37 timer
om ugen (deltidsplejeorlov)
Ved midlertidig indlæggelse på hospital, ophold på midlertidigt
døgndækket plads, hospice eller lignende vil plejeorloven ikke
blive berørt.
Plejevederlaget bortfalder dog såfremt opholdet bliver af længere varighed - dette vurderes individuelt fra gang til gang af
visitationen i kommunen. Retten til plejevederlag ophører ved
plejeforholdets afslutning. Ved den uhelbredeligt syges død
bevares retten til plejevederlaget i indtil 14 dage efter.
Råd, vejledning og ansøgningsskema kan fås ved Visitationen i
Langeland Kommune.
Visitationen kan træffes på tlf. 6351 6070. Der er telefontid alle
hverdage kl. 10-12, undtagen onsdage.

Andre tilbud (ikke kommunale)
Palliativt team
Palliativt team er et team, der er specialiseret i behandling og lindring af
symptomer ved alvorlig livstruende sygdom. Teamet består blandt andet af
læge, sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. Du kan blive
lægehenvist til palliativt teams tilbud og de har også mulighed for at besøge
dig der, hvor du opholder dig.

Hospice
Du kan blive lægehenvist til hospice. Opholdet er vederlagsfrit. Hospice
modtager patienter, der har en alvorlig, uhelbredelig sygdom med komplekse palliative problemstillinger, og hvor behovet for tværfaglig specialistindsats er tilstede.

De eksistentielle spørgsmål
Mange har stor glæde af at tale med en præst, imam, rabbiner eller tilsvarende religiøs person. Samtalen forudsætter ikke, at der er religiøse spørgsmål. Der kan tales om alt, der har betydning, og der er tavshedspligt.

Vågetjenesten
Såfremt der er tilknytning til sygeplejen i Langeland Kommune, er der mulighed for, at vågetjenesten kan tilkaldes til at sidde hos en døende i den sidste
tid (når døden er umiddelbart forestående), hvor der enten ikke er pårørende til stede eller hvor pårørende har behov for hvile. Det er en sygeplejerske/social– og sundhedsassistent i hjemmeplejen/ på plejehjemmet, der
vurderer behovet og efterfølgende koordinerer med pårørende og vågetjenesten.
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