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FORDORD 

 
 
 
 
 
 
 

Kære borger 
 
 

Sammen om et godt liv 
 
I Hedensted Kommune tror vi på, at alle mennesker har et ønske om at klare sig selv mest muligt. 
Vi vil derfor have et stort fokus på at hjælpe dig, så du klare dig mest muligt selv, så du kan leve et selvstændigt liv. 
 
Din oplevelse af relationen med den kommunale medarbejder er vigtig, og her skal du opleve at blive set, hørt og 
forstået. Du skal derfor fortælle om dine behov og ønsker til hjælp, støtte og vejledning. 
Fremover vil du derfor få mulighed for, at prioritere hjælpen, når vi snakker om visiteret hjælp i frit 
valg/hjemmeplejen. Ved hvert besøg kan du og medarbejderen sammen vurdere, hvilken hjælp og støtte, der er den 
vigtigste for dig. Den gode løbende dialog mellem dig og den kommunale medarbejder er derfor vigtig. 
 
Som det er nu, er du godkendt og visiteret til nogle bestemte ydelser, og så er det kun de opgaver, som bliver lavet. 
Fremover bliver du visiteret til det, vi kalder for en ”pakke” af ydelser. Nogle af ydelserne i pakken kan være fastlagt af 
sundheds- og omsorgsmæssige hensyn, f.eks. hjælp til at blive vasket og få tøj på. Derfor samles ydelserne i forskellige 
”pakker”, hvor nogle indsatser er fastlagte, og hvor andre opgaver kan aftales fra gang til gang. 
 
I løbet af 2018 bliver der overgangsordninger, hvor du - og alle de andre borgere - bliver re-visiteret fra enkeltydelser 
til en pakke. Det betyder, at vi skal have fundet den ”pakke”, der passer bedst til dine behov. Du vil selvfølgelig høre 
mere, når du bliver re-visiteret. 
 
Vi laver ændringerne, fordi vi tror på, at det vil være til glæde og gavn for dig, at få større mulighed for prioritering af 
din hjælp og støtte. Ændringerne laves i forbindelse med, at vi i kommunen har lavet nye ”kvalitetsstandarder for 
personlig og praktisk hjælp samt træning”. Det skal alle kommuner gøre en gang om året. 
 
Igennem dialog og med fokus på dine personlige ressourcer kan vi i fællesskab tage ansvar for, at du får den 
nødvendige hjælp. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Allan Petersen   René G. Nielsen  
Udvalgsformand for Social Omsorg  Chef for Social Omsorg 
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Sammen om et godt liv i Hedensted Kommune 
 

Du sidder med det nyeste katalog over Hedensted 
Kommunes kvalitetsstandarder.  
Kvalitetsstandarderne informerer om de indsatser 
kommunen tilbyder inden for rehabilitering, træning, 
personlig og praktisk hjælp samt madservice.  
 

Formålet med kataloget er, at give dig og dine pårørende 
et overblik over hvilke kvalitetsstandarder Social Omsorg 
har på indsatserne. Endvidere vil Hedensted Kommune 
sikre, at du bliver bevilget den rette støtte og hjælp ud fra 
serviceloven og det politiske fastsatte serviceniveau i 
forhold til lige præcis dit funktionsniveau.  
 

Kerneopgaven for Social Omsorg i Hedensted Kommune er 
omdrejningspunktet for indsatserne i kataloget:  
”At det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, 
der gør, at man løbende udvikler sig til at kunne klare sig 
bedre og mere selv.” 
 

 

 

 

Kvalitetstandarderne gælder for alle borgere med 
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller 
særlige sociale problemer, der har brug for hjælp og 
støtte til træning, personlig og/eller praktisk hjælp 
eller madservice.  
 

Du kan til sidst i kataloget finde generel information 
som f.eks. svarfrister, klagemuligheder og frit valg af 
leverandør mv.  
 

I Hedensted Kommune har vi forsøgt at give dig  
én indgang til Social Omsorg.  
Så har du spørgsmål til kataloget, brug for rådgivning 
eller ønsker du at søge om træning, personlig og/eller 
praktisk hjælp eller madservice, kan du ringe til  
Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20.  
 

Du kan søge mere viden på www.hedensted.dk/borger.  

http://www.hedensted.dk/borger
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REHABILITERINGSFORLØB         SERVICELOVEN § 83 a 

Hedensted Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til personlig og praktisk hjælp. 
 

Personlig og praktisk hjælp, også kaldet hjemmehjælp, ydes til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp til at varetage 
personlige og/eller praktiske opgaver i hjemmet. 
 

Hvis du oplever et behov for hjælp, vil Velfærdsrådgivningen sammen med dig vurdere dine muligheder for et 
rehabiliteringsforløb. Du vil som udgangspunkt blive tilbudt træning eller hjælpemidler for at støtte dig i at forblive 
uafhængig af hjælp længst muligt.  
 

Du har ret til frit valg af leverandør til personlig og praktisk hjælp. Du kan få mere information om frit leverandørvalg 
i afsnittet ”Generel information” sidst i kataloget.  

 

PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rehabiliteringsforløb 
Inden iværksættelse af hjemmehjælp skal Hedensted 
Kommune vurdere, om et tidsafgrænset, 
korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb 
vil kunne forbedre din funktionsevne og dermed 
nedsætte dit behov for hjælp i hjemmet. 
 
Hvem kan modtage et rehabiliteringsforløb? 
Ingen borgere er på forhånd udelukket fra at blive 
tilbudt et rehabiliteringsforløb. 
 
Du kan modtage et rehabiliteringsforløb, hvis det 
vurderes af en visitator fra Velfærdsrådgivningen, at 
du igen kan komme til at klare flere daglige gøremål 
selvstændigt.  
 
Hedensted Kommune har en Rehabiliteringsenhed 
bestående af tværfaglige rehabiliteringsteams, som 
har særlige kvalifikationer til at hjælpe dig fremad og 
har ekstra fokus på at involvere og aktivere dig så 
meget som muligt. Du får vejledning og træning, så du 
aktivt kan anvende dine ressourcer og måske få modet 
til igen at udføre daglige gøremål i din hverdag, som er 
betydningsfulde for dig.  
 
Inden du går i gang med et rehabiliteringsforløb, får du 
besøg af en fra det tværfaglige rehabiliteringsteam, 
som fortæller dig om formålet med indsatsen.  
I fællesskab sætter I mål for forløbet,  
det vil sige, at I aftaler, hvad I skal have fokus på. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan blive bevilget et rehabiliteringsforløb, hvis 
- du ansøger om hjemmehjælp, hvor der vurderes 

at være rehabiliteringspotentiale  
- du allerede er visiteret til hjemmehjælp og søger 

om mere hjælp, og der vurderes at være 
rehabiliteringspotentiale  

- du er visiteret til hjemmehjælp og visitator eller 
andet personale vurderer, der er 
rehabiliteringspotentiale 

- du har behov for en indsats fra flere fagligheder i 
Social Omsorg, hvor det efter en konkret 
individuel vurdering, giver mening at indsatsen 
leveres af eller i samarbejde med det tværfaglige 
rehabiliteringsteam fra Rehabiliteringsenheden.  

 
Forløbet er tidsafgrænset og som udgangspunkt 
max. otte ugers varighed, men tidsrammen vil 
afhænge af dit behov samt dine ressourcer. 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du 
kontakte Velfærdsrådgivningen. 
 
Kontakt  Velfærdsrådgivningen, tlf.: 79 75 58 20,  
                 træffetid: mandag- fredag kl. 9.00-13.00 
e-mail     velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk
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PERSONLIG HJÆLP                   SERVICELOVEN § 83 

Personlig hjælp  
Formålet med personlig hjælp er at gøre dig i stand til 
at klare dig selv. Hvis dette ikke er muligt, sigter vi 
mod at gøre dig i stand til selv at klare så mange 
opgaver som muligt.  
 
Du er selv med til at tilrettelægge hjælpen og løse de 
enkelte opgaver.  
 
Hvem kan modtage personlig hjælp? 
For at modtage personlig hjælp skal der være 
foretaget en vurdering af dit potentiale for 
rehabilitering, samt om du kan kompenseres ved 
hjælpemidler eller velfærdsteknologi.  
 
Tilbuddet gives til dig, som på grund af midlertidigt 
eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre 
disse opgaver, jf. opgaverne du kan se i den blå boks. 
 
Levering af indsats 
Personlig hjælp leveres, som udgangspunkt: 
Morgen     kl. 7.00-11.00 
Aften         kl. 17.00-23.00 
 
Weekend her løses kun de opgaver, som ikke kan 
udsættes til hverdage inden for almindelig arbejdstid. 
 
Andre særlige forhold 
Du skal være opmærksom på, at når du modtager 
hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes 
arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være 
i orden. Få mere information om hjemmet som 
arbejdsplads i afsnittet ”Generel information” sidst i 
kataloget. 
 
Hvem udfører hjælpen?  
Hjælpen leveres af Hedensted Kommunes godkendte 
leverandører af personlig hjælp. 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om personlig hjælp eller 
har spørgsmål til indsatsen 
 
Kontakt  Velfærdsrådgivningen, tlf.: 79 75 58 20,       
                 træffetid: mandag- fredag kl. 9.00-13.00 
e-mail     velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk 
 

 
 
 
 

 

Indsats  

Bad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Af- og påklædning, øvre- og nedre 
toilette, hjælp til at blive vasket og 
tørret samt almindelig hudpleje. 
 

Alt efter dit funktionsevneniveau 
varierer et brusebad eller sengebad 
mellem 1-2 gange per uge.  
 

Bad på udvalgte plejecentre 
Hvis der ikke er et sikkerheds- og 
sundhedsmæssig forsvarligt 
arbejdsmiljø, tilbydes du bad på 
udvalgte plejecentre i Hedensted 
Kommune.  
 

Øvre og/eller 
nedre toilette 
 

Vask af ansigt, over- og underkrop, 
arme, hænder, ben og fødder samt 
at blive tørret. 
 

Af- og 
påklædning  
 

Hjælp til af- og påklædning. 
 

Kropsbårne 
hjælpemidler 

Af- og påsætning samt almindelig 
rengøring og vedligehold ved 
proteser, skinner, høreapparat, 
briller eller lignende. 
 

Toiletbesøg 
 

At komme på toilettet, skiftning af 
ble, tømme urinkolbe, urinpose eller 
toiletstol. 
 

Tandbørstning 
og mundpleje 
 

At få tænder/protese børstet samt 
almindelig mundpleje. 
 

Almindelig 
hudpleje 
 

At få huden smurt i 
fugtighedscreme, max. 1 gang per 
uge. 
 

Barbering 
 

At fjerne skæg og uønsket hårvækst 
med elektrisk barbermaskine eller 
skraber. 
 

Negleklipning 
på hænder og 
fødder 
 

At få klippet og renset 
ukomplicerede negle. 
 

Forflytninger 
 

Forflytninger i seng, bækkenstol, 
hvilestol eller lignende.  
Hjælpen foregår som manuelle 
forflytninger eller ved brug af 
hjælpemidler som f.eks. lift. 
 

Lejring og 
vending 
 

At blive lejret i seng, stol, kørestol og 
lignende samt at blive vendt i 
sengen. 
 

 

mailto:velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk
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PRAKTISK HJÆLP           SERVICELOVEN § 83 

Praktisk hjælp 
Formålet med praktisk hjælp er at gøre dig i stand til at 
klare dig selv. Hvis dette ikke er muligt, sigter vi mod 
at gøre dig i stand til selv at klare så mange opgaver 
som muligt. Praktisk hjælp består af hjælp til rengøring 
og indkøb. 
 
Du er selv med til at tilrettelægge hjælpen og løse de 
enkelte opgaver. 
 
Hvem kan modtage praktisk hjælp? 
For at modtage praktisk hjælp skal der være foretaget 
en vurdering af dit potentiale for rehabilitering, samt 
om du kan kompenseres ved hjælpemidler eller 
velfærdsteknologi.  
 
Der ydes ikke hjælp, hvis der er en pårørende i 
hjemmet, der kan varetage det fornødne.  
 
Tilbuddet gives til dig, som på grund af midlertidigt 
eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre 
disse opgaver, jf. nedenstående opgaver. 
 

 

Indsats  

Indkøb Hvis du ikke selv er i stand til at benytte 
tekniske redskaber til indkøb, f.eks. online 
supermarked eller telefonisk 
varebestilling, kan du tilbydes hjælp og 
støtte hertil. 
 

Kan omfatte støtte og hjælp til: 
- Indkøbsliste: skrive indkøbsliste 
- Indkøbsordning: bestille varer via 

telefon/internet 
- Varer på plads: sætte varer på plads 

 

Anvendelse af online dagligvareindkøb er 
blevet almindeligt tilgængeligt for alle 
borgere.  
 

Udgifter til fragt betales af dig. 
 

Løbende opfølgning af effekt i forhold til 
de opsatte mål. 
 

Tøjvask Kan omfatte hjælp og støtte til: 
Ordningen omfatter vask af dit tøj og 
linned. Dit tøj skal kunne tåle vask og 
tørretumbling.  
 

Du kan få vasket 8 eller 12 kg tøj, 
afhængigt af hvad du er tildelt.  
 

Derudover er det muligt at tilkøbe ekstra 
ydelser. Det kan for eksempel være rens 
af tøj, strygning af skjorter samt vask af  

 
 

 dyner og puder. Det afregner du direkte 
med det firma, du har valgt.  

 

Dit tøj bliver hentet hver anden uge 
hjemme hos dig. Du skal ikke sortere 
tøjet, det gør de på vaskeriet. Du får tøjet 
leveret retur – nyvasket og lagt sammen.  
 

Egenbetaling  
Du skal selv betale 125 kr. om måneden. 
Du kan tilmelde din betaling til PBS ved at 
krydse af i skemaet som du får udleveret 
af din visitator, så sørger vi for, at 
betalingen bliver tilmeldt PBS og  
 

Tilmelder du ikke betalingen til PBS, vil du 
i stedet få tilsendt en regning hver 
måned.  
Du kan altid skifte firma eller afmelde 
tøjvask ved at kontakte 
Velfærdsrådgivningen. 
 

Rengøring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan få støtte og hjælp til rengøring af 
daglige opholdsrum, svarende til en bolig 
på ca. 65 m2. 
Der gøres kun rent i følgende rum: entré, 
stue, soveværelse, køkken og ét bad og 
kun hvis de anvendes.  
 
Rengøring aftales i dialog med dig jf. 
fleksibel hjemmehjælp efter § 94 a i 
serviceloven. 
 

Kan omfatte støtte og hjælp til: 
- Støvsugning: gulve, tæpper og ofte 

anvendte møbler og indvendig trappe. 
- Gulvvask: vaskes i forhold til materiales 

art.  
- Tørre støv af: på overflader i ”nå højde”, 

lamper med glatte overflader, ved spise- 
og læseplads (nipsting flyttes i 
begrænset omfang).  

- Sengetøj: skift af sengelinned. 
- Badeværelse: aftørring af sanitet og spejl. 
- Hjælpemidler: rengøres ved behov.  

 

Hvor tit kan du få gjort rent? 
Rengøring leveres som udgangspunkt 
hver anden uge på hverdage mellem  
kl. 8.00-16.00. 
 

Alt efter funktions niveau varierer  
rengøring mellem hver anden uge á 20 min. 
eller hver anden uge á 45 min. 
 

Rengøring kan leveres i flere eller færre 
leverancer, dog skal rengøringen leveres 
minimum 1 gang om måneden.  

opkrævet. 
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PRAKTISK HJÆLP OG FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP                       SERVICELOVEN §§ 83 og 94 a  

 

Variation 1 á 20 min.  
Omfatter opgaver svarende til typisk 
støvsugning, gulvvask og rengøring af 
toiletkumme. 
 

Variation 2 á 45 min.  
Omfatter opgaver svarende til typisk 
støvsugning, gulvvask, rengøring af 
sanitet, skift af sengelinned og aftørring af 
støv.  
 
Dette skal du selv stille til rådighed 
Du skal selv stille klude/gulvklude, der er 
anvendelige, et langt- eller teleskopskaft 
på gulvskrubbe/kost/moppe og 
rengøringsmidler til rådighed. 
 

Rengøringsmidler skal være 
arbejdsmiljøvenlige. 

 
 

Følgende kan du ikke få hjælp til: 
 

Hovedrengøring, aftørring af fodlister, dørpaneler og 
fliser, vinduer udvendigt, gardiner, fryser, trapper uden 
for boligen, afkalkning af sanitet, støvsugning af 
møbler.  
 

Der gøres ikke ekstra rent efter husdyr samt oprydning 
efter gæster. 
 

Der fjernes ikke løse tæpper og der flyttes ikke møbler 
og lign. 

 
 

 

Andre særlige forhold 
Kommunen skal foretage en konkret vurdering af 
behovet for hjælp ud fra din samlede situation.  
 

Der skal blandt andet tages hensyn til dit netværk, 
herunder om der er en ægtefælle/samlever, der kan 
varetage opgaverne i det fælles hjem.  
 

Det forudsættes, at eventuelle øvrige medlemmer af 
husstanden deltager i udførelsen af opgaverne. 
 
Du skal være opmærksom på, at når du modtager 
hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes 
arbejdsplads. Det betyder at arbejdsmiljøet skal være i 
orden. Få mere information om hjemmet som 
arbejdsplads i afsnittet ”Generel information” sidst i 
kataloget. 
 

Hvem udfører hjælpen?  
Hjælpen leveres af Hedensted Kommunes godkendte 
leverandører af praktisk hjælp. 
 

Hjælpen startes op senest syv dage efter valg af 
leverandør og der kan skiftes leverandør med en uges 
varsel. 
 

Hvis politisk godkendte svarfrister ikke kan overholdes 
oplyses du herom. 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om praktisk hjælp eller har 
spørgsmål til indsatsen 
 

Kontakt  Velfærdsrådgivningen, tlf.: 79 75 58 20,    
                træffetid: mandag- fredag kl. 9.00-13.00 
e-mail     velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk 
 

 

Fleksibel hjemmehjælp  
Hedensted Kommune ønsker, at sikre fleksibilitet i den 
hjælp du modtager, så er du bevilget hjemmehjælp i 
form af personlig og/eller praktisk hjælp kan du vælge 
en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet 
afgørelse om, efter aftale med hjælperen.  
Det vil sige, at du har mulighed for fleksibel 
hjemmehjælp eller at bytte ydelser.  
 

Reglen om fleksibel hjemmehjælp fremgår af § 94a i 
serviceloven, som du kan læse under ”Lovgivning” 
sidst i kataloget. 
 
Der er dog visse begrænsninger i bytteretten: 
Den hjælp, du ønsker at bytte dig til, skal kunne 
leveres inden for den vejledende tidsramme, der er 
planlagt til at levere din hjælp den pågældende dag. 
Du kan således ikke bytte dig til at få løst opgaver, der 
kræver ekstra tid. 
 

Hvis du ønsker at bytte mellem praktisk og personlig 
hjælp, forudsættes det, at du er visiteret til begge 
typer indsatser og har samme leverandør til at yde 
hjælpen. Det vil sige, at muligheden for fleksibel hjælp 
begrænses, hvis du vælger to forskellige leverandører. 
 

Du kan kun bytte dig til hjælp til opgaver, som 
leverandøren af hjemmehjælpen vurderer er fagligt og 
sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Hvis leverandørens 
personale finder det fagligt uforsvarligt at bytte 
ydelsen, vil de drøfte dette med dig og med 
Velfærdsrådgivningen. 
 

Du kan ikke bytte dig til at få løst opgaver, som 
normalt ikke løses af hjemmehjælperen, fordi de er 
omfattet af arbejdsmiljøloven. Det kan f.eks. være at 
gøre rent på loftet eller flytte tunge møbler. 
 

Viser det sig, at du gentagne gange har byttet hjælpen 
til én bestemt type opgave væk, kan 
Velfærdsrådgivningen vurdere, at der skal foretages 
en ny vurdering af dit behov for hjælp. Det kan være 
tegn på, at du ikke længere har behov for den 
pågældende ydelse, eller at du i stedet har brug for en 
anden type hjælp. 

mailto:velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk
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ERNÆRING             SERVICELOVEN § 83 

MAD OG MÅLTIDER 

 

Ernæring 
Formålet med ernæring er at sikre, at der er et tilbud 
om ernæringsrigtig mad til dig, der ikke er i stand til 
selv at sikre tilstrækkelig ernæringstilstand.  
 
Indsatsen sigter mod at støtte og/eller hjælpe dig ved 
tab af fysiske og /eller psykiske færdigheder i et 
kortere eller længere tidsrum, således: 
- At sikre din mulighed for at vælge sund og 

ernæringsrigtig mad 
- At sikre tilstrækkelig indtagelse af væske og føde 
- At fejlernæring forebygges og dit velvære og 

trivsel dermed sikres 
 
Hvem kan modtage ernæring? 
Ernæring er et tilbud til dig, der pga. nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer ikke selv kan sørge for det praktiske 
omkring mad og måltider. Som udgangspunkt visiteres 
der ikke til indsatsen, hvis der er en pårørende i 
hjemmet, der kan varetage det fornødne.  
 
Støtte og/eller hjælp til ernæring og måltider 
- Tilberedning af morgenmad/frokost 
- Opvarmning af færdigmad 
- Servering af mad og drikke, samt hjælp til 

spisning 
- Oprydning og opvask som ligger i naturlig 

forlængelse af måltidet 
- Efterse køleskab for gamle madrester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Andre særlige forhold 
Indsatsen tilbydes dagligt eller efter behov. Opvask 
foregår alle dage undtagen weekender og helligdage. 
Tilberedning af varm mad, samt oprydning efter 
gæster indgår ikke i indsatsen.  
 
Generelt henvises til kommunens 
madudbringningsordning. 
 
Hvem udfører indsatsen?  
Indsatsen leveres af Hedensted Kommunes godkendte 
leverandører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om ernæring eller har 
spørgsmål til indsatsen 
 
Kontakt   Velfærdsrådgivningen, tlf.: 79 75 58 20,  
                  træffetid: mandag- fredag kl. 9.00-13.00 
e-mail       velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hedensted Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til mad og måltider.  
Hjælpen afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad du ved træning og hjælpemidler kan blive i stand til at klare, 
samt hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. 
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VARMHOLDT OG KØLET MAD/FÆRDIG RETTER (MADSERVICE)          SERVICELOVEN § 83 

Varmholdt og kølet mad/færdigretter 

(madservice) 
Formålet med madservice er, at du får hjælp til de 
opgaver omkring maden, som du har vanskeligt ved 
selv at udføre. 
Kan du ikke længere selv klare madlavningen, har du 
mulighed for at blive bevilget madservice i en kortere 
eller længere periode. Madservice er som 
udgangspunkt midlertidig og der må forventes en årlig 
revurdering, med mindre andet er aftalt. 
 
Madservice er et tilbud om at få leveret et 
hovedmåltid bestående af en hovedret og en 
biret/dessert.  
 
Hvem kan modtage madservice? 
Madservice er et tilbud til dig, der pga. nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer ikke er i stand til selv at tilberede mad. 
 
For at blive visiteret til madservice skal der være et 
behov, der svarer til min. 4 portioner pr. uge. 
Hvis du ligeledes er visiteret til daghjem, kan det 
ugentlige antal dage i daghjem fratrækkes normen på 
min. 4 portioner. 
 
Madservice kan være et supplement i hverdagen hvor 
du delvis fastholder madlavning på enkelte 
dage/måltider. 
Der er mulighed for at vælge den madløsning, som 
passer bedst til dig i forhold til dine spisevaner og din 
dagligdag.  
 
Madservice omfatter 
- Der tilbydes følgende kostformer: normal kost, 

kost til småt spisende og kost med modificeret 
konsistens.  

- Et varmt udbragt måltid, som dækker hovedret og 
biret. 

- Et koldt udbragt måltid, som indeholder hovedret 
og evt. biret. 
Ved kølemads tilbuddet er der desuden mulighed 
for tilkøb af f.eks. mellemmåltider, energidrikke og 
supper 

- Der er på såvel det varme madtilbud som det kolde 
madtilbud mulighed for menuvalg.  
Menuvalgene er forskellige fra leverandør til 
leverandør (se pjece fra leverandøren). 

 
Måltiderne er i overensstemmelse med 
anbefalingerne i ”Den Nationale Kosthåndbog”.  
Der tages udgangspunkt i et dagligt energiindtag på 
9000 kJ. 
 

 
 
 

Varmholdt og kølet mad 
Du har mulighed for at vælge mellem varm eller kold 
mad til levering i eget hjem.  
 

Den kolde mad 
 

Den varme mad 

Du kan vælge kølet mad 
med levering 1 gang om 
ugen mellem kl. 8.00-14.30.  
 

Leveringstidspunktet skal 
holdes inden for +/- 1 
time på det aftalte 
tidspunkt. 
 

Du skal selv anskaffe 
mikrobølgeovn til 
opvarmning af maden. 

Du kan vælge varm mad 
med levering alle hverdage 
mellem kl. 11.00 og 13.00. 
  

Således behøver du ikke  
varme maden og kan spise  
den så snart den ankommer.  
 

Dog kan der ved særlig 
lange ruter/afstande 
dispenseres for 15 min. 
 

Chaufføren er behjælpelig 
med at anbringe maden i dit 
køleskab, hvis der er behov 
for det. 

Pris 2018 
Prisen for madservice fastsættes hvert år af Byrådet. 
 

Kølemad  
Pris (kr./portion) 
 

Hovedret         45.00,- 
Biret           7.00,- 
Specialitet        12.50,- 
 

 

Varm mad  
Pris (kr./portion) 
 

Hovedret & biret        52.00,- 
 
 

Udbringning  
(pr. levering)          6.00,-  
 

Centralkøkkenet  
Rårup 

Udbringning   
(pr. levering)                  6.00,-  
 

Produktionskøkkenet 
Løsning 

 
Andre særlige forhold 
Du skal være hjemme og modtage maden i det aftalte 
tidsrum, med mindre andet er aftalt, så vi undgår at 
skulle tage maden med retur.  
 
Alternativt kan du hente maden i køkkenet, hvorved 
du sparer leveringsomkostningerne. 
 
Afmeldingen af en levering skal ske senest kl. 12.00 
dagen før leveringen.  
Hvis du gentagne gange afbestiller maden skal 
Velfærdsrådgivningen orienteres, så revurdering af 
behovet kan finde sted. 
 
Normalvis kan der ikke visiteres til madservice, hvis 
der er en pårørende i hjemmet, der kan varetage det 
fornødne. 
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VARMHOLDT OG KØLET MAD/FÆRDIG RETTER (MADSERVICE)          SERVICELOVEN § 83 

Leverandører 
Du har frit valg mellem kommunal eller privat 
leverandør. 
 
Kommunale leverandør 
Centralkøkkenet Rårup (kølemad) og 
produktionskøkkenet Løsning (varm mad). 
 
Private leverandør 
Det Danske Madhus. 
 
Det er desuden muligt at blive visiteret til at spise 
måltidet på et lokalt plejecenter/café. 
 
Hvem udfører hjælpen?  
Kostfagligt personale i de af Hedensted Kommunes 
godkendte produktionskøkkener, inkl. mad-
chaufførerne. 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om madservice eller har 
spørgsmål til indsatsen 
 
Kontakt    Velfærdsrådgivningen, tlf.: 79 75 58 20,  
                  træffetid: mandag- fredag kl. 9.00-13.00 
e-mail      velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mad på plejecentrenes caféer 
Dette er et åbent tilbud til dig, som lejlighedsvis eller 
dagligt har behov for et ordentligt måltid mad og som 
gerne vil spise i selskab med andre. At spise et måltid 
mad i selskab kan være med til at forebygge 
ensomhed og sikre vores sundhed. Derfor har du 
mulighed for at spise sammen med andre på 
plejecentrenes caféer. 
 

Du behøver ikke at være visiteret til at spise i caféerne, 
du kan derfor komme direkte fra gaden. 
 
 

I caféerne kan du købe alt lige fra hovedret, biret, 
smørrebrød og kaffe og kage.  
Maden i caféerne er oftest god gammeldags mad, men 
der vil også være et tvist af anderledes retter.  
 
I caféerne er der løbende forskellige arrangementer, 
som du kan tilmelde dig, f.eks. Cafe 65 som er et 
ugentligt fællesspisningstilbud. Der er også mulighed 
for at købe mad med hjem, f.eks. smørrebrød til 
aftensmad. 
 
Du behøver ikke at blive visiteres til dette tilbud, men 
du kan også visiteres til at spise i en cafe. 
 
Du kan finde prislisten for maden på cafeerne på 
Hedensted Kommunes hjemmeside. 
 
Plejecentrenes caféer 
Du kan finde en café på følgende plejecentre: 
Birkelund (Juelsminde), Nederbylund (Tørring), 
Nedergården (Uldum), Møllebo (Rask Mølle), Løsning 
plejecenter (Løsning) og Højtoften (Lindved). 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om mad på plejecentrenes 
caféer eller har spørgsmål til indsatsen 
 
Kontakt    Velfærdsrådgivningen, tlf.: 79 75 58 20,  
                   træffetid: mandag- fredag kl. 9.00-13.00 
e-mail       velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk 
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GENOPTRÆNING                            SERVICELOVEN § 86, stk. 1 

TRÆNING 

Genoptræning  
Dette er et tilbud til dig, der efter et sygdomsforløb 
med funktionstab og uden sygehusindlæggelse, har 
behov for genoptræning. 
 
Hvem kan modtage genoptræning? 
Du kan modtage genoptræning, hvis du har en fysisk 
funktionsnedsættelse efter et sygdomsforløb eller ved 
f.eks. et fald og som ikke har været behandlet på 
sygehus.  
 
Hvis du ikke er i stand til selv at træne, kan du søge om 
genoptræning. 
Ergo- eller fysioterapeut fra Hedensted Kommunes 
træningsafdeling laver en konkret individuel faglig 
vurdering, af om du kan visiteres til genoptræning.  
 
Genoptræningen omfatter 
- Indledende samtale og obligatoriske test, f.eks.: 

PSFS, COPM, Bergs Balance, 6 min. gangtest,  
30 sek. rejse/sætte sig test). Ud fra dette 
vurderes om funktionsnedsættelsen er væsentlig. 

- Et genoptræningsforløb foregår typisk 1-2 gange 
om ugen i op til 12 uger af gangen.  

- Genoptræningsforløbet afsluttes, når de aftalte 
mål er opnået eller du selv kan klare træningen.  

- Der gives ikke passiv træning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Andre særlige forhold 
Du skal henvende dig til træningsafdelingen i 
Sundhedsfremme, forebyggelse og træning, som 
vurderer dit træningsbehov, samt hvor træningen skal 
foregå. Du skal være motiveret og deltage aktivt i 
træningen ud fra egen formåen under og efter 
træningsforløbet. 
 

Transport til træningscenter sørger man som 
udgangspunkt selv for. 
 

Der er ikke mulighed for at vælge anden leverandør til 
genoptræning.  
 
Hvem udfører genoptræningen? 
Det er Hedensted Kommunes trænende ergo- eller 
fysioterapeuter, som udfører genoptræningen. 

 
PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om genoptræning eller har 
spørgsmål til indsatsen 
 

Kontakt Sundhedsfremme, forebyggelse og 
træning  
                (træningsafdelingen), tlf.: 79 91 82 50 
                træffetid mandag-torsdag 7.30-12.00 og  
                13.00-15.00 og fredag 7.30-12.00 
 

Eventuelle afbud skal meddeles senest kl. 8.00 
samme dag. Undlader man at melde afbud mere 
end to gange, afsluttes forløbet. 
 

e-mail   traening@hedensted.dk  
 

Har du svært ved at klare hverdagens gøremål, tilbyder Hedensted Kommune træningsforløb.  
Formålet med træning er at fastholde eller genskabe et aktivt og selvstændigt liv, ved at styrke dine færdigheder i 
hverdagen f.eks. hvis du har mistet færdigheder på grund af skade eller sygdom. Endvidere at fastholde eller 
udvikle dine ressourcer og derved forebygge, at du mister evnen til at udføre hverdagens gøremål som f.eks. 
indkøb, rengøring mv.  
 
Træningen foregår enten i Hedensted Kommunes træningsafdeling eller i dit eget hjem, alt efter hvad der skal 
trænes, og træningsforløbet gives altid for en periode af gangen.  
 
Træningsforløbet tilrettelægges sammen med dig ud fra dine ønsker og ressourcer, det kan foregå individuelt eller 
på hold. Du aftaler et mål for dit træningsforløb med ergo- eller fysioterapeuten fra træningsafdelingen, som 
danner grundlag for dit træningsforløb. 
 
Du får rådgivning og vejledning, så du kan inddrage træningen i din dagligdag. 
 
Der skelnes mellem to typer af træning: genoptræning og vedligeholdelsestræning, som du kan læse mere om på 
de næste sider. 
 

mailto:traening@hedensted.dk
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VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING                            SERVICELOVEN § 86, stk. 2 

Vedligeholdelsestræning  
Dette er et tilbud til dig med en varig 
funktionsnedsættelse og med behov for støtte til at 
vedligeholde dit funktionsniveau. 
 
Hvem kan modtage vedligeholdelsestræning? 
Du kan modtage vedligeholdelsestræning, hvis du har 
behov for at vedligeholde fysiske eller psykiske 
færdigheder på grund af nedsat funktionsevne eller 
særlige sociale problemstillinger.  
 
Hvis du ikke er i stand til selv at træne kan du søge om 
vedligeholdelsestræning. 
Ergo- eller fysioterapeut fra Hedensted Kommunes 
træningsafdeling laver en konkret individuel faglig 
vurdering, af om du kan visiteres til 
vedligeholdelsestræning. 
 
Vedligeholdelsestræning omfatter 
- Indledende samtale og obligatoriske test, f.eks.: 

PSFS, COPM, Bergs Balance, 6 min. gangtest, 30 
sek. rejse/sætte sig test). Ud fra dette vurderes 
hvorvidt funktionsnedsættelsen er væsentlig. 

- Et vedligeholdende træningsforløb foregår typisk 
1-2 gange om ugen i op til 12 uger af gangen.  

- Træningsforløbet afsluttes, når de aftalte mål er 
opnået, eller du selv kan klare træningen.  

- Træningen kan foregå som selvtræning under 
vejledning.  

- Der gives ikke passiv træning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andre særlige forhold 
Du skal henvende dig til træningsafdelingen i 
Sundhedsfremme, forebyggelse og træning, som 
vurdere dit træningsbehov samt hvor træningen skal 
foregå. Du skal være motiveret og deltage aktivt i 
træningen ud fra egen formåen under og efter 
træningsforløbet. 
 
Transport til træningscenter sørger man som 
udgangspunkt selv for. 
 
Der er ikke mulighed for at vælge anden leverandør til 
vedligeholdelsestræning. 
 
Hvem udfører vedligeholdelsestræning? 
Det er de trænende ergo- og fysioterapeuter, der 
foretager visitationen. Dette sker i løbet af 14 dage 
efter henvendelse til træningsafdelingen og træning 
iværksættes senest 14 dage herefter.  
 
Det er Hedensted Kommunes trænende ergo- eller 
fysioterapeuter, som udfører 
vedligeholdelsestræningen. 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om 
vedligeholdelsestræning eller har spørgsmål til 
indsatsen 
 

Kontakt Sundhedsfremme, forebyggelse og 
træning  
                (træningsafdelingen), tlf.: 79 91 82 50 
                træffetid: mandag-torsdag 7.30-12.00 og    
                13.00-15.00 og fredag 7.30-12.00 
 

Eventuelle afbud skal meddeles senest kl. 8.00 
samme dag. Undlader man at melde afbud mere 
end to gange, afsluttes forløbet. 
 

e-mail:   traening@hedensted.dk  
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GENEREL INFORMATION                   

GENEREL INFORMATION 
 

Sagsbehandling og afgørelse 
Hvis du oplever at have brug for hjælp, kan du 
henvende dig til Hedensted Kommunes 
Velfærdsrådgivning.   
Hvis du ønsker det, kan dine pårørende, sygehuset mv. 
også kontakte Velfærdsrådgivningen på dine vegne.  
 
Velfærdsrådgivningen behandler din ansøgning om 
personlig og/eller praktisk hjælp samt madservice.  
Når du har søgt om hjælp, vil du blive kontaktet af en 
visitator fra Velfærdsrådgivningen for at aftale et 
hjemmebesøg, hvor visitator sammen med dig vil 
vurdere dit behov og fortælle om, hvilke muligheder 
der er for hjælp.   
Du er meget velkommen til at invitere en bisidder, 
f.eks. en pårørende eller bekendt med til samtalen.  
Du kan også give en fuldmagt til en person, der træffer 
beslutninger på dine vegne. Dette kaldes en 
partsrepræsentant. 
 
Visitators vurdering tager afsæt i dit behov, 
lovgivningen og det serviceniveau, som Hedensted 
Kommunes Byråd har vedtaget. Hjælpen bevilges altid 
på baggrund af en konkret, individuel faglig vurdering.  
 
Ved bevilling af hjælp bliver der lagt vægt på: 
- Hvad du selv kan gøre  
- Hvad du selv kan gøre ved anvendelse af 

hjælpemidler efter træning, oplæring eller 
vejledning 

- Om der er en ægtefælle eller andre i dit hjem, 
der kan varetage de praktiske opgaver 

- Hvad du selv kan gøre med støtte fra personalet 
- Hvad du er ude af stand til selv at gøre, og derfor 

har behov for hjælp til  
 
Målet er, at du selv bliver i stand til at klare så mange 
opgaver som muligt.  
 
Du vil blive kontaktet af visitator fra 
Velfærdsrådgivningen, når der er udfærdiget en 
afgørelse. I afgørelsen får du besked om, hvilken 
hjælp, du kan få. Får du ikke den hjælp, du har ansøgt 
om, kan du få et skriftligt afslag med en begrundelse 
for afslaget.  
Hvis du er utilfreds med afgørelsen om tildeling af 
hjælp, har du mulighed for at klage.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Hvad skal du gøre, hvis dit behov ændrer sig? 
Tal med din hjælper og kontakt din visitator, hvis der 
sker ændringer i dit behov. Dette gælder både hvis, dit 
behov bliver større eller mindre.  
 
Du er altid velkommen til at kontakte din visitator, hvis 
du har spørgsmål til din hjælp. 
 

Klager 
Hvis du ønsker at klage, skal du som udgangspunkt 
henvende dig til visitator i Velfærdsrådgivningen. 
 
Hvem kan klage? 
Alle kan og bør kontakte Hedensted Kommune, hvis 
der er forhold, som opleves som utilfredsstillende.  
I nogle tilfælde sætter lovgivningen rammer for, hvem 
der er berettiget til at klage, f.eks. i forhold til at få 
behandlet en klage i Ankestyrelsen. Der kan derfor 
være situationer, hvor kommunen vil bede om en 
fuldmagt fra dig, hvis f.eks. pårørende klager på dine 
vegne. 
 
Klage over afgørelsen eller sagsbehandlingen 
Er du ikke enig i den afgørelse, kommunen har truffet, 
skal du følge den klagevejledning, der er vedlagt din 
afgørelse. Tidsfristen for at klage over afgørelsen er  
4 uger. Du skal sende klagen til Velfærdsrådgivningen. 
Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen 
ikke kan ændres, sendes klagen videre til 
Ankestyrelsen. 
 
Klage over din hjælp? 
Er du utilfreds med måden, hjælpen udføres på, med 
personalets optræden, eller får du ikke den hjælp, du 
er blevet tildelt, kan du klage til kommunen.  
 
Du kan klage til den enhed, der leverer hjælpen, f.eks. 
hjemmeplejen. 
 
Klage over sagsbehandlingstiden eller 
sagsbehandleren 
Er du utilfreds over sagsbehandlingen eller 
sagsbehandlingstiden, kan du klage til 
Velfærdsrådgivningen på  
tlf.: 79 75 58 20 eller  
e-mail: velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk  
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Frit leverandørvalg  
Du har ret til frit leverandørvalg, når det drejer sig om 
levering af personlig og praktisk hjælp samt 
madservice.  
 
Du har frit valg mellem: 
- Kommunal leverandør: Den kommunale 

hjemmepleje. 
- Privat leverandør: De private leverandører på 

personlig og praktisk hjælp samt madservice.  
- Selvudpeget hjælper: Du kan også selv udpege en 

person, f.eks. en pårørende til udførelse af 
hjælpen. Hjælperen godkendes og ansættes af 
Hedensted Kommune.  

 
Leverandørerne skal godkendes af Hedensted 
Kommune, og der er ingen forskel på serviceniveauet 
mellem den kommunale og private leverandører. 
 
Kontant tilskud. Hvis du har behov for personlig hjælp i 
mere end 20 timer om ugen, kan du få udbetalt et 
kontant tilskud til at købe hjælpen. 
 
Hvis du ønsker at skifte leverandør: 
Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte 
Velfærdsrådgivningen og oplyse hvilken leverandør, du 
ønsker skal levere din hjælp fremover.  
 
Du kan skifte leverandør med 7 dages varsel. 
 
 

Rygning 
Det er en forudsætning for at få hjælp, at du og dine 
gæster ikke ryger i dit hjem, mens personalet er der. 
Hvis du ryger, henstilles det, at du lufter ud inden 
personalet kommer. 
 
Personalet må ikke ryge i dit hjem eller udendørs ved 
dit hjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit hjem som arbejdsplads 
Dit hjem er nogle gange personalets arbejdsplads. 
 

Personalet skal kunne arbejde sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt i dit hjem, og der skal være tilstrækkelig 
plads til at løse opgaven. Derfor vil der blive lavet en 
arbejdspladsvurdering (APV) for at sikre, at 
arbejdsredskaber, hjælpemidler, el-apparater og 
andet, som personalet skal bruge, er i orden.  
 

Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne 
gulvtæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i 
dit hjem. 
 

Du skal selv stille de almindelige arbejdsredskaber til 
rengøring til rådighed. Det indbefatter blandt andet: 
støvsuger, klude, gulvskrubbe og rengøringsmidler. 
Rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige og 
arbejdsredskaberne i forsvarlig stand. 
 
Der ses på følgende forhold: 

- Adgangsforhold 
- Hjemmets indretning 
- Miljørigtige rengøringsmidler 
- Om støvsugeren kan suge 
- Om støvsugerens rør kan indstilles i længden 

(teleskoprør 1,2 m) 
- Der skal være hjul på støvsugeren 
- Ved støvsugning på flere etager, skal der være 

en støvsuger på hver etage 
- Om skaftet på gulvskrubbe/kost/moppe er 

langt nok eller er med teleskopskaft 
- Anvendelige klude/gulvklud 
- Hjælpemidler 
- Elinstallationer 
- Psykiske forhold 
- Øvrige forhold 
- Husdyr skal være forsvarligt lukket inde, når 

personalet er i hjemmet 
 
Hvis der er punkter, der ikke opfylder 
Arbejdsmiljølovens krav, skal forholdene bringes i 
orden, inden hjælpen startes. 
 

Personalet må ikke modtage gaver eller lignede fra 
dig.  
 
De må heller ikke låne penge eller sælge varer til dig. 
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Svarfrister  
 

Lovgivning §  Emne/sagstyper  Borgeren kontaktes inden 

Lov om almene boliger  

§ 5 stk. 2  Visitation til plejeboliger  2 - 8 uger  
 

§ 105 stk. 2  Visitation til almene ældreboliger  2 - 8 uger  
 

§ 115 stk. 2 og stk. 4  Visitation af botilbud/bofællesskaber/ 
regionale botilbud  

6 måneder  

Serviceloven  

§ 79  Daghjem  2 uger  
 

§ 83  Madservice  2 uger  

§ 83  Personlig hjælp  2 uger  

§ 83  Praktisk hjælp  2 uger  
 

§ 85  Socialpædagogisk støtte  3 måneder  
 

§ 86. stk. 1  Genoptræning uden sygehusindlæggelse  1 - 2 uger  

§ 86 stk. 2  Vedligeholdende træning  2 - 4 uger  
 

§ 95  Tilskud til hjælp som modtager selv ansætter  4 uger  
 

§ 96  BPA ordning  6 måneder  
 

§ 97  Ledsageordning  3 måneder   

§ 100  Merudgifter  6 måneder  
 

§ 103  Beskyttet beskæftigelse  3 måneder  
 

§ 104  Aktivitets og samværstilbud  3 måneder  
 

§§ 107 og 108  Visitation af botilbud  6 måneder  
 

§ 112  Kropsbårne hjælpemidler  4 uger  

§ 112  IT hjælpemidler  8 uger. Særlig komplicerede IT 
løsninger kan tage op til 18 måneder  

§§ 112/113  Genbrugshjælpemidler/ forbrugsgoder  8 uger  
 

§ 114  Handicapbil  6 - 18 måneder  
 

§ 116  Boligindretning  6 måneder  
 

§ 118  Pasning af nærtstående med 
handicap/aflastning  

3 uger  
 
 

§ 119  Plejevederlag/ pasning af døende/ terminale  1 - 7 dage  
 

§ 122  Sygeplejeartikler til terminale  1 - 7 dage  

Sundhedsloven  

§ 140  Træning  Kontakt inden for 3 hverdage efter 
modtagelsen af genoptræningsplan  
 

§ 138  Hjemmesygepleje  Vurderes ud fra borgerens situation  

Lov om specialundervisning for voksne  

§ 1  Aftale med Horsens Kommune om høre-, tale-
, syns og IKT-området  

Få dage. Men max 
sagsbehandlingstid på 2 måneder  

Lov om trafikselskaber  

§ 11  Individuel Handicapkørsel  2 uger  
 
 

Kontakt: Velfærdsrådgivningen. tlf.: 79 75 58 20, træffetid mandag-fredag kl. 9.00-13.00 
Sted: Vestergade 7-9, 8733 Løsning 
 

E-mail: velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk  
 

mailto:velfaerdsraadgivningen@hedensted.dk
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LOVGRUNDLAG                   

LOVGRUNDLAG 
På de næste sider kan du læse de love, der er 
grundlaget for det tilbud og indsatser, som dette 
katalog indeholder. 
 

SERVICELOVEN 
 

Formål 
§ 1. Formålet med denne lov er 
1)  at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge 
sociale problemer,  
2)  at tilbyde en række almene serviceydelser, der også 
kan have et forebyggende sigte, og  
3)  at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.  
   Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at 
fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for 
at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og 
forbedre livskvaliteten. 
   Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den 
enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den 
enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne 
potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. 
Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og 
individuel vurdering af den enkelte persons behov og 
forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. 
Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og 
økonomiske hensyn. 
 

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne 
af tilbud efter denne lov får mulighed for at få 
indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af 
tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige 
retningslinjer for brugerindflydelsen. 
 

Personlig hjælp, omsorg og pleje samt 
plejetestamenter 
§ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
1)  personlig hjælp og pleje,  
2)  hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og  
3)  madservice.  
   Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som 
på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 
ikke selv kan udføre disse opgaver. 
   Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp 
efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et 
tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens 
funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp 
efter stk. 1. 
   Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels 
til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, 
dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. 

   Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 
individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte 
modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses 
modtagerens behov. 
   Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et 
rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal 
kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for 
hjælp efter § 83. 
   Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som 
generelle tilbud efter § 79. 
   Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje 
og omsorg m.v. for en person med en 
demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes 
vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn 
til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 
 

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et 
korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb 
til personer med nedsat funktionsevne, hvis 
rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre 
personens funktionsevne og dermed nedsætte 
behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal 
være individuel og konkret og tage udgangspunkt i 
modtagerens ressourcer og behov. 
   Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal 
tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og 
tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 
individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i 
samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. 
   Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for 
rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet 
beskrivelse af forløbet. Er der under 
rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, 
skal dette ske i samarbejde med modtageren. 
   Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
modtageren af et rehabiliteringsforløb den 
nødvendige hjælp og støtte under forløbet med 
henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og 
støtten skal løbende tilpasses udviklingen i 
modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke 
gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal 
kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for 
hjælp efter § 83, jf. § 83, stk. 6. 
 
Træning, vedligeholdelses træning og genoptræning 
§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning 
til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse 
forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning 
til en sygehusindlæggelse. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at 
vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til 
personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer har 
behov herfor. 
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Konkret og individuel vurdering 
§ 88. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om 
tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette 
kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle 
anmodninger om hjælp efter § 83 ved en konkret, 
individuel vurdering af behovet for hjælp til de 
opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved 
vurderingen af behovet for hjælp skal 
kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger 
om hjælp fra ansøgeren. 
   Stk. 2. Tilbud efter § 86 gives efter en konkret, 
individuel vurdering af træningsbehovet. 
Genoptræningstilbud efter § 86, stk. 1, gives med 
henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det 
funktionsniveau, som den pågældende havde inden 
sygdommen. Tilbud efter § 86, stk. 2, gives til 
personer, som har brug for en individuel 
træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde 
fysiske eller psykiske færdigheder. 
 
Afgørelser 
§ 89. I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel 
skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der 
er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, 
begunstigende justeringer i hjælpen undlade at 
fremsende en ny skriftlig oplysning herom til 
borgeren. 
 
Tilrettelæggelse og levering af hjælp 
§ 91. Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at 
modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to 
eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den 
ene leverandør kan være kommunal.  
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde 
forpligtelsen i medfør af stk. 1 som minimum  
1)  indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller   
2)  tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver 
borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til, 
at de pågældende borgere selv indgår aftale med en 
cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse, jf. 
dog stk. 3.   
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde 
træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage 
hjælpen efter stk. 2, nr. 2. 
 
Selvudpeget hjælper 
§ 94. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte 
efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at 
udføre opgaverne. Den udpegede person skal 
godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal 
indgå kontrakt med den pågældende om omfang og 
indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, 
og om betaling m.v. 
 
 

Fleksibel hjemmehjælp 
§ 94 a. Personer, der modtager hjælp efter § 83, kan 
vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er 
truffet afgørelse om, jf. §§ 88 og 89. En tilkendt ydelse, 
der fravælges efter 1. pkt., kan ikke efterfølgende 
kræves leveret efter § 90. 

 


