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Sammen om et godt liv 
 
 
 
 
 

Kære borger 
  
  
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. 
Vi skal hjælpe med det, som du ikke selv kan, men hvis vi hjælpe med noget, som du faktisk godt kan selv, så 
mister du hurtigere evnen til at kunne selv. Det betyder også, at du måske kan lave noget af opgaven før 
medarbejderen kommer for at gøre resten. 
  
Du bliver visiteret til det, vi kalder for en ”pakke” af ydelser. Nogle af ydelserne i pakken kan være faste af 
sundheds- og omsorgsmæssige hensyn, f.eks. hjælp til at blive vasket og få tøj på. Mens andre opgaver i 
pakken kan aftales fra gang til gang. 
  
Din oplevelse af relationen med medarbejderen 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. 
Du har 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 medarbejder er derfor vigtig. 
  
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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SUNDHEDSFREMME (SUNDHEDSTILBUD)    

SUNDHEDSFREMME,  

FOREBYGGELSE OG  

TRÆNING 
 

SUNDHEDSFREMME (SUNDHEDSTILBUD) 
Hedensted Kommunes sundhedstilbud er til alle borgere 
i kommunen over 18 år. 
 

Her finder du bl.a. hjælp til rygestop og hjælp til hvordan 
du lever med kronisk sygdom, angst, stress, eller depres-
sion. Alle tilbuddene er gratis.  
 

Hvis et tilbud kræver henvisning fra egen læge, vil dette 
fremgå. 

 

Hjælp til rygestop 
Du kan vælge mellem et individuelt eller gruppeforløb:  
 Et individuelt forløb er personlige samtaler mellem dig 

og en rygestoprådgiver. 
 Et gruppeforløb er forløb á 6 uger, eller ”Kom og Kvit” 

á 7 uger med løbende optag.  
 

Forløbene foregår i Sundhedshuset, Løsning. 

 

Tilbud til dig med kronisk sygdom 
Vi tilbyder forskellige forløb til dig, som har: 
 KOL 
 Type 2 diabetes 
 Artrose (slidgigt) 
 Kræft 

 

På forløbet lærer du om sygdommen, årsager, sympto-
mer, behandling, egenkontrol af din sygdom samt følge-
tilstande.  
Du kommer til at arbejde med dine vaner og opstille mål 
for forløbet og fremadrettet. Du kan få viden om sund er-
næring. Du prøver forskellige former for øvelser og mo-
tion, der kan motivere dig til at fastholde træningen efter 
forløbets afslutning. 
 

Du skal have en henvisning fra egen læge eller sygehus 
for at kunne deltage på kurset.  

 

Sundhedssamtale 
Egen læge kan henvise dig til en sundhedssamtale, eller 
du kan selv bede om en henvisning til en sundhedssam-
tale med en Sundhedskonsulent i Sundhedshuset, Løs-
ning. 
 

Samtalen er en afklarende samtale, hvor du kan få hjælp, 
støtte og blive motiveret til at gøre noget godt for din egen 
trivsel og sundhed.  
Sundhedskonsulenten kan hjælpe dig med at af-
dække/afklare problematikker og se nye muligheder 
fremadrettet eller henvise til yderligere udredning og be-
handling. 
 
 
 
 
 
 

Lær at tackle kroniske smerter 
Kurset henvender sig til voksne, der har haft kroniske 
smerter i mere end tre måneder og hvor intensiteten af 
smerterne er betydeligt forstyrrende for dit hverdagsliv. 
Med dette kursus får du inspiration til et godt liv, selvom 
du har kroniske smerter.  
 

På kurset er der fokus på at tackle de problemer og ud-
fordringer, der følger af kroniske smerter, så det er dig – 
og ikke smerterne – der styrer dit liv.  
 

Du er velkommen til at invitere pårørende med på kurset. 
 

Lær at tackle angst og depression 
Kurset henvender sig til alle over 18 år, der oplever 
symptomer på angst og/eller depression, og som har 
lyst til at lære nye måder at håndtere hverdagens udfor-
dringer på. Hvis du er pårørende, er du også velkom-
men på kurset.  
 

Formålet med kurset er at give inspiration til, hvordan du 
kan leve et godt liv, selvom du har symptomer eller en 
diagnose på angst og/eller depression.  
 

På kurset er der fokus på at tackle de problemer og ud-
fordringer, der følger af symptomerne, så det er dig – og 
ikke dem – der styrer dit liv. Målet er, at du får en bedre 

hverdag med en højere livskvalitet. 
 

Lær at tackle hverdagen som pårørende 
Lær at tackle hverdagen som pårørende er et kursustil-
bud til dig, som er pårørende til en voksen med langva-
rig sygdom eller funktionsnedsættelse. 
 
På kurset får du inspiration og redskaber til at tackle de 
problemer og udfordringer, der ofte følger med, når man 
er pårørende; f.eks. dårlig samvittighed, manglende 
overskud, følelsen af isolation og samarbejde med so-
cial-og sundhedsvæsenet. 
 
Kurset er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg 
fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Der er 
fokus på, at du får og afprøver værktøjer til selvhjælp, 
som du kan bruge efter kurset. 
 
På kurset arbejder vi med udfordringer som følge af at 
være pårørende, så du kan gå hjem med nye værktøjer 
og inspiration fra andre, der er i samme situation som 
dig. 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om sundhedstilbud eller har  
spørgsmål til indsatserne, kan du kontakte Sundhedshuset.  
 

Adresse  
 

Tlf.:  
 

Træffetid  
 

Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning  
 

79 75 58 02 
 

Mandag-torsdag kl. 08.00-12.00 og 13.00-14.00 
og fredag kl. 08.00-12.00 
 

Eventuelle afbud skal meddeles kl. 8.00 samme dag.  
Undlader du at melde afbud mere end to gange, afsluttes  
forløbet. 
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FOREBYGGELSE OG TRÆNING  

FOREBYGGELSE 

Forebyggende hjemmebesøg  
Når du fylder 75 år, får du en indbydelse til et forebyg-
gende hjemmebesøg. Når du fylder 80 år, tilbydes du et 
forebyggende hjemmebesøg hvert år. 
 

Du er altid velkommen til at henvende dig. Det gælder 
også hvis du er i en vanskelig livssituation og i alderen 
65-79 år. 
Hvis du kender en, som du mener kunne have behov for 
et besøg, kan du også henvende dig.  
 

Det forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en 
sundhedskonsulent. 
Samtalen handler om det, der er vigtigt for dig i forhold til 
din livskvalitet og dit helbred. 
Du kan få vejledning til løsning af problemer i dagligda-
gen, herunder praktiske, social og helbredsmæssige be-
hov. Du kan også få vejledning vedrørende bolig, indret-
ning og hjælpemidler. 
 

Borgere, der bor i plejebolig eller modtager både per-
sonlig pleje og støtte til praktiske opgaver i hjemmet, er 
undtaget for tilbuddet. 
 

 

Hjerneskade 
At blive ramt af en sen hjerneskade er svært både for den 
ramte og de pårørende. Det kan være svær at overskue, 
hvor man skal henvende sig, hvem man skal tale med, og 
hvilke muligheder og hjælp der findes både som hjerne-
skadet og pårørende. 
 
Hedensted Kommune har ansat en hjerneskadekoordina-
tor, som du kan henvende dig til og få hjælp af. 
 

Koordinatoren tilbyder 
 rådgivning til den hjerneskadede og familie eller net-

værk. 
 vejledning i, hvordan man som familie eller netværk 

kan støtte efter en hjerneskade. 
 information om de kommunale tilbud og muligheder. 
 tværfaglig koordinering, så der er sammenhæng og 

overblik i hjælpen. 
 koordination og inddragelse af relevante samar-

bejdspartnere i dit forløb. 
 

 
 

TRÆNING 
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. Det kan også være et formål 
at fastholde eller udvikle dine ressourcer og derved fore-
bygge, at du mister evnen til at udføre hverdagens gøre-
mål som f.eks. indkøb, rengøring mv.  
 

Træningen foregår enten i Hedensted Kommunes træ-
ningsafdeling eller i dit eget hjem, alt efter hvad der skal 
trænes. 
Træningen gives altid for en tidsafgrænset periode.  
 
Træningsforløbet tilrettelægges sammen med dig ud fra 
dine ønsker og ressourcer og kan foregå individuelt eller 
på hold.  
Du aftaler et mål for dit træningsforløb med ergo- eller fy-
sioterapeuten fra træningsafdelingen. 
Målet danner grundlag for dit træningsforløb.  
Du får rådgivning og vejledning, så du kan inddrage træ-
ningen i din dagligdag.  
 
Der skelnes mellem to typer af træning:  
Vedligeholdelsestræning og genoptræning, som du kan 
læse mere om her. 
 

Vedligeholdelsestræning  
Dette er et tilbud til dig med en varig funktionsnedsæt-
telse og med behov for støtte til at vedligeholde dit funk-
tionsniveau. 
 

Hvem kan modtage vedligeholdelsestræning? 
Du kan modtage vedligeholdelsestræning, hvis du har be-
hov 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 træ-
ningsafdeling laver en konkret individuel faglig vurdering, 
af om du kan visiteres til vedligeholdelsestræning. 
 

Vedligeholdelsestræning omfatter 
 Indledende samtale og obligatoriske test, f.eks.: 

PSFS, COPM, 6 min. gangtest, 30 sek. rejse/sætte 
sig test. Ud fra dette vurderes hvorvidt funktionsned-
sættelsen er væsentlig. 

 Et vedligeholdende træningsforløb foregår typisk 1-
2 gange om ugen i 8-12 uger. 

 Træningsforløbet afsluttes når du har opnået de af-
talte mål, eller du selv kan klare træningen eller du 
har opnået bedst mulig funktionsevne.  

 Træningen kan foregå som selvtræning under vej-
ledning.  

 Der gives ikke passiv behandling.  
 

Andre særlige forhold 
Du skal henvende dig til træningsafdelingen i Sundheds-
fremme, forebyggelse og træning, som vurdere dit træ-
ningsbehov samt hvor træningen skal foregå.  
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker et forebyggende hjemmebesøg eller har  
spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte sygeplejerskerne.  
 

Adresse 
 

Tlf.:     
 

Træffetid 
 

Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning 
 

79 75 58 16 eller 79 75 58 18 
 

Mandag-fredag kl. 08.30-09.00 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte Hedensted 
Kommunes hjerneskadekoordinator. 
 

Adresse 
 

Tlf.:  
    

Træffetid  
 

Velfærdsrådgivningen, Vestergade 7-9. 8723 Løsning 
 

24 34 14 48 
 

Mandag-fredag kl. 08.00-15.00 



Side 6 af 37 
 

TRÆNING                                               

Du skal være motiveret og deltage aktivt i træningen ud 
fra egen formåen under og efter træningsforløbet. 
 
Transport til træningscenter sørger man som udgangs-
punkt selv for. 
 
Der er ikke mulighed for at vælge anden leverandør til 
vedligeholdelsestræning. 
 

Hvem udfører vedligeholdelsestræning? 
Det er de trænende ergo- og fysioterapeuter, der foreta-
ger visitationen. Dette sker i løbet af 14 dage efter hen-
vendelse til træningsafdelingen og træning iværksættes 
senest 14 dage herefter.  
 
Det er Hedensted Kommunes trænende ergo- eller fysio-
terapeuter, som udfører vedligeholdelsestræningen. 

 

Genoptræning uden sygehusindlæggelse  
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 du 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 træ-
ningsafdeling laver en konkret individuel faglig vurdering, 
af om du kan visiteres til genoptræning.  
 

Genoptræningen omfatter 
 Indledende samtale og obligatoriske test, f.eks.: 

PSFS, COPM, 6 min. gangtest, 30 sek. rejse/sætte 
sig test. Ud fra dette vurderes om funktionsnedsæt-
telsen er væsentlig. 

 Et genoptræningsforløb foregår typisk 1-2 gange 
om ugen i 8-12 uger. 

 Genoptræningsforløbet afsluttes, når du har opnået 
de aftalte mål, du selv kan klare træningen eller du 
har opnået bedst mulige funktionsevne.  

 Der gives ikke passiv behandling. 
 

Andre særlige forhold 
Du skal henvende dig til træningsafdelingen i Sundheds-
fremme, forebyggelse og træning, som vurderer dit træ-
ningsbehov, 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 udgangs-
punkt selv for. 
 

Der er ikke mulighed for at vælge anden leverandør til 
genoptræning.  
 

Hvem udfører genoptræningen? 
 

Genoptræning efter sygehusindlæggelse 
Dette tilbud gælder kun for dig, som har fået en almen 
genoptræningsplan på sygehuset. 
 

Hvis du har været på hospitalet, vil du få en genoptræ-
ningsplan, hvis lægen vurderer, at du har behov for gen-
optræning, når du kommer hjem. 
 

Genoptræningen omfatter 
Genoptræningen kan foregå individuelt, sammen med 
andre eller en kombination af begge dele.  
Du kan få tilbudt genoptræning uanset din alder, når læ-
gen på sygehuset har vurderet, at du har et behov for 
genoptræning. 
 
 Træningen foregår som udgangspunkt i Sundheds-

huset i Løsning en eller to gange ugentligt.  
 

Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan 
komme til Sundhedshuset i Løsning, kan man blive 
visiteret til træning i eget hjem, lokaler på Juels-
minde Rådhus eller Nederbylund i Tørring.  
 

Hvis der ikke er helbredsmæssige eller aktivitets-
mæssige årsager til træning andre steder end Sund-
hedshuset, så foregår træningen i Sundhedshuset. 

 Du kan få op til 10 træningsgange, hvorefter dit træ-
ningsforløb vil blive vurderet og evt. forlænget. 

 

Tidsfrist 
Når kommunen har modtaget din genoptræningsplan fra 
sygehuset, vil du blive tilbudt træning indenfor 7 dage. 
Dette vil ske via din e-boks. Hvis du ikke er tilmeldt e-boks 
vil vi kontakte dig på anden vis. 
Hvis Hedensted Kommune ikke kan tilbyde en tid til op-
start af genoptræning indenfor 7 dage efter udskrivelsen. 
Har du ret til at vælge en leverandør af genoptræning 
blandt de leverandører, som KL har indgået aftale med. 
 

Andre særlige forhold 
Du har mulighed for at vælge en anden kommunes kom-
munale tilbud. I dette tilfælde skal du selv rette henven-
delse til pågældende kommune. Den anden kommune 
kan af kapacitetsmæssige årsager afslå et dit ønske. 
 

Hvad koster genoptræning 
Træningen er gratis 
 

Transport 
Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til 
genoptræningen. Hvis dette ikke er muligt kan du kon-
takte kørselskontoret i kommunen for at høre om du kan 
få kørsel til træning. 

Det er Hedensted Kommunes trænende ergo- eller fysio-
terapeuter, som udfører genoptræningen. 

 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  
Hvis du ønsker at søge om genoptræning/vedligeholdelses- 
træning eller har spørgsmål til indsatserne, kan du kontakte 
Sundhedshuset.  
 

Adresse  
 

Tlf.:  
 

Træffetid  
 

Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning 
 

79 75 58 02 
 

Mandag-torsdag kl. 08.00-12.00 og  
13.00-14.00 og fredag kl. 08.00-12.00 
 

Eventuelle afbud skal meddeles kl. 8.00 samme dag.  
Undlader du at melde afbud mere end to gange, afsluttes  
forløbet. 
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TRÆNING AF BØRN                

Dette er et tilbud om træning til børn og unge under 18 år 
med adfærdsvanskeligheder eller med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse.  
 

Træningen omfatter 
Vi tilbyder børnene træning med fokus på motorik, fysik, 
kognition, sansestimulation, mundmotorisk træning m.m. 
 
Træningen kan foregå individuelt eller på hold. 
Et træningsforløb foregår typisk 1 gang om ugen i op til  
3 mdr. af gangen. 
 

Andre særlige forhold 
Hvis du ønsker at ansøge om et træningsforløb til et barn, 
så skal du udfylde et ansøgningsskema.  
Du kan få skemaet ved at kontakte Sundhedsfremme, fo-
rebyggelse og træning. Efter henvendelsen vil behovet for 
træning blive vurderet af et team bestående af terapeuter 
fra Sundhedsfremme, forebyggelse og træning og PPR 
(Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning).  Forældrene bliver 
kontaktet umiddelbart efter visitationsmøderne.  
 
Der holdes visitationsmøder ca. hver 14. dag.  
 

Hvad koster træningen 
Træningen er gratis 
 

Transport 
Man skal selv sørge for transport til træning. 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om genoptræning/vedligeholdelses- 
træning eller har spørgsmål til indsatserne, kan du kontakte  
Sundhedshuset.  
 

Adresse  
 

Tlf.:  
 

Træffetid  
 

Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning 
 

79 75 58 02 
 

Mandag-torsdag kl. 08.00-12.00 og 13.00-14.00  
Fredag kl. 08.00-12.00 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

Træning af børn 
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REHABILITERING  
  
Rehabilitering handler om, at du så selvstændigt som muligt lykkes med personlige og praktiske aktiviteter i din hverdag. 
Formålet med rehabilitering er, at du får mulighed for at genvinde din funktionsevne, forbedre livskvaliteten, blive mere 
selvhjulpen og opnå tryghed ved at leve et uafhængigt liv.  
 
Hedensted Kommune er forpligtet til at tilbyde dig et rehabiliteringsforløb, hvis du ansøger om personlig pleje, støtte til 
nødvendige praktiske opgaver i hjemmet eller madservice, og det vurderes at være realistisk, at et rehabiliteringsforløb 
reelt kan forbedre din funktionsevne og derved nedsætte dit behov for hjælp.  
 
Hvis du bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb, er det som hovedregel først efter endt forløb, at Hedensted Kommune tager 
endelig stilling til dit behov for hjælp.  
 
Dette sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit funktionsniveau og det afledte behov for hjælp i forhold 
til at klare sig selv i hverdagen.  
Hedensted Kommune skal se på din samlede funktionsevne – hvor både den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne 
indgår. 
 
 

Rehabiliteringsforløb  
Inden iværksættelse af hjemmehjælp skal Hedensted Kommune vurdere, om et tidsafgrænset, korterevarende og målrettet 
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 hvor vi vurderer, 
at der er rehabiliteringspotentiale og du igen kan komme 
at klare flere daglige gøremål selvstændigt.  
 
Hedensted Kommune har en Rehabiliteringsenhed, som 
består af tværfaglige rehabiliteringsteams med sygeple-
jesker, ergo- og fysioterapeuter og hjemmehjælpere. 
 
Disse teams 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 bruge dine 
ressourcer og måske få modet til igen at udføre daglige 
gøremål i din hverdag, som er betydningsfulde for dig.  
Når du går i gang med et rehabiliteringsforløb, får du be-
søg af en fra det tværfaglige rehabiliteringsteam. I fælles-
skab 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 vi vurderer, at 

der er rehabiliteringspotentiale  
 du allerede er visiteret til hjemmehjælp og søger om 

mere hjælp, og hvor vi vurderer, at der er rehabilite-
ringspotentiale 

 du er visiteret til hjemmehjælp og visitator eller an-
det personale vurderer, der er rehabiliterings-poten-
tiale 

 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 rehabiliterings-
team fra Rehabiliteringsenheden.  

 
Forløbet er tidsafgrænset og som udgangspunkt maksi-
malt 8-12 ugers varighed, men tidsrammen vil afhænge 
af dit behov samt dine ressourcer. 
 
 

 
PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf. 
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP OG PERSONLIG PLEJE                                                 

PERSONLIG PLEJE OG STØTTE 

TIL NØDVENDIGE PRAKTISKE 

OPGAVER I HJEMMET 
 

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

Personlig pleje og praktisk hjælp, også kaldet hjemme-
hjælp, ydes til personer, som på grund af midlertidigt eller 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sær-
lige sociale problemer ikke selv kan varetage personlig 
pleje og/eller praktiske opgaver i hjemmet. 
 

Hvis du oplever et behov for hjælp, vil Velfærdsrådgivnin-
gen sammen med dig vurdere dine muligheder for et re-
habiliteringsforløb. Du vil som udgangspunkt blive tilbudt 
træning eller hjælpemidler for at støtte dig i at forblive uaf-
hængig af hjælp længst muligt.  

 

Fleksibel hjemmehjælp (bytteydelser) 
Hvis du er bevilliget hjemmehjælp i form af personlig pleje 
og/eller praktisk hjælp, kan du vælge en hel eller delvis 
anden hjælp end den, du er visiteret til. 
 

Dette skal ske efter aftale med din hjælper.  
 

Reglen om fleksibel hjemmehjælp fremgår af § 94a i ser-
viceloven, som du kan læse under ”Lovgivning” sidst i ka-
taloget. 
 

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 leverandø-
ren af hjemmehjælpen vurderer er fagligt og sikkerheds-
mæssigt 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 ar-
bejdsmiljøloven. 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. 

 
 
 
 
 

Personlig pleje  
Formålet med personlig pleje 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 en-
kelte opgaver.  
 

Hvem kan modtage personlig pleje? 
For at modtage personlig pleje skal der være foretaget en 
vurdering af dit potentiale for rehabilitering, samt om du 
kan kompenseres ved hjælpemidler eller velfærdstekno-
logi.  
 

Tilbuddet er til dig, som på grund af midlertidigt eller varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige so-
ciale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver, jf. op-
gaverne du kan se i den grå boks på næste side. 
 

Levering af indsats 
Personlig pleje leveres i tidsrummet: 
Morgen     kl. 07.00-11.00 
Aften         kl. 17.00-23.00 
 

Weekend her løses kun de opgaver, som ikke kan ud-

sættes 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 arbejds-
plads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. 
Få mere information om hjemmet som arbejdsplads i af-
snittet ”Generel information” sidst i kataloget. 

 
Hvem udfører hjælpen?  
Hjælpen leveres af Hedensted Kommunes godkendte le-
verandører af personlig pleje. 
Du har ret til frit valg af leverandør til personlig pleje og 
praktisk hjælp. 
 
Du kan få mere information om frit leverandørvalg i afsnit-
tet ”Generel information” sidst i kataloget. 

 
PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.    
Træffetid 

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
 

 
Se hvilke indsatser du kan få hjælp til på næste side.  
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PERSONLIG PLEJE                   

Personlig pleje 
 

Bad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Af- og påklædning, øvre- og nedre toi-
lette, hjælp til at blive vasket og tørret. 
 

Alt efter dit funktionsevneniveau varie-
rer et brusebad eller sengebad mellem 
1-4 gange per uge.  
 

Bad på udvalgte plejehjem 
Hvis der ikke er et sikkerheds- og 
sundhedsmæssig forsvarligt arbejds-
miljø i dit hjem, tilbydes du bad på ud-
valgte plejehjem i Hedensted Kom-
mune.  
 

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 hjæl-
pemidler 

Af- og påsætning samt almindelig ren-
gøring og vedligehold ved proteser, 
skinner, høreapparat, briller eller lig-
nende. 
 

Toiletbesøg 
 

At komme på toilettet, skiftning af ble, 
tømme urinkolbe, urinpose eller toilet-
stol. 
 

Tandbørstning og 
mundpleje 
 

At få tænder/protese børstet samt al-
mindelig mundpleje. 
 

Barbering 
 

At fjerne skæg. 
 

Negleklipning  
 

At få klippet ukomplicerede negle, hvor 
indsatsen ikke medfører en øget risiko 
for din helbredstilstand generelt.  
 

Forflytninger 
 

Forflytninger i seng, bækkenstol, hvile-
stol eller lignende.  
Hjælpen foregår som manuelle forflyt-
ninger 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. 
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STØTTE TIL NØDVENDIGE PRAKTISK OPGAVERI HJEMMET                                                   

Støtte til nødvendige praktiske  

opgaver i hjemmet 
Formålet med støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet 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 en-
kelte opgaver. 
 

Nødvendige praktiske opgaver i hjemmet består af støtte 
til indkøb, tøjvask og rengøring. 
 

Hvem kan modtage støtten? 
For at modtage støtte til nødvendige praktiske  
opgaver i hjemmet skal der være foretaget en vurdering 
af dit potentiale for rehabilitering, samt om du kan kom-
penseres ved hjælpemidler eller velfærdsteknologi.  
 

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af dit be-
hov for hjælp ud fra din samlede situation. Det forudsæt-
ter, at eventuelle øvrige medlemmer af husstanden delta-
ger i udførelsen af de praktiske opgaver. 
 

Tilbuddet gives til dig, som på grund af midlertidigt eller 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sær-
lige sociale problemer ikke selv kan udføre indkøb, tøj-
vask og/eller rengøring. 

 
Andre særlige forhold 
Du skal være opmærksom på, at når du modtager hjælp 
i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejds-
plads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. 
Få mere information om hjemmet som arbejdsplads i af-
snittet ”Generel information” sidst i kataloget. 
 

Hvem udfører hjælpen?  
Hjælpen leveres af Hedensted Kommunes godkendte le-
verandører af praktisk hjælp. 
 

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

Hvis vi ikke kan overholde de politisk godkendte svarfri-
ster, oplyser vi dig om det. 
 

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

Hjælpen til indkøb kan omfatte hjælp til at skrive indkøbsli-
ste, bestille varer og få varerne bragt ud.  
 

Udgifter til fragt betales af kommunen. 
 

Du kan få hjælp til indkøb hver 2. uge. 
(i særlige tilfælde oftere). 
 

 
Tøjvask  
Det er 2 private firmaer, der står for tøjvasken, og de henter 
og bringer vasketøjet hos dig. Tøjvask kan omfatte at sor-
tere, vaske og tørre tøj samt lægge det på plads.  
 

Du skal betale 127 kr. pr. måned. for tøjvask. 
 

Du kan få hjælp til tøjvask hver 2. uge. 
(i særlige tilfælde oftere). 

 
 

 

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.  
Hjemmehjælperen aftaler rengøring med dig jf. fleksibel 
hjemmehjælp efter § 94 a i serviceloven (bytteydelser). 
 

Rengøring kan omfatte støtte og hjælp til: 
 Støvsugning 
 Gulvvask  
 Tørre støv af  
 Skift af sengetøj 
 Badeværelse 
 Rengøring af hjælpemidler 

 

Alt efter funktionsevne bevilges støtte til rengøring hver 2. uge 
af 20 minutter eller 45 minutters varighed.  
Rengøringen kan opdeles i flere eller færre leverancer, dog 
skal rengøringen leveres minimum 1 gang om måneden.  
 

Eksempelvis hvis borger tildeles 20 min. rengøring: 
Eksempel 1: 40 minutter hver 4. uge. 
Eksempel 2: 30 minutter hver 3. uge. 
Eksempel 3: 20 minutter hver 2. uge. 
Eksempel 4: 10 minutter hver uge. 
 

Rengøring leveres på hverdage kl. 8.00-16.00. 
 

Hvad skal du stille til rådighed? 
 Arbejdsmiljøvenlig støvsuger eller robotstøvsuger 
 Gulvmoppe med langt teleskopskaft 
 Klude 
 Arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler 

 

Følgende indgår som udgangspunkt ikke i kommunes 
almindelige serviceniveau: 
 Hovedrengøring 
 Aftørring af skabslåger, fodlister, dørpaneler samt fliser i 

badeværelset 
 Støvsugning af møbler 
 Rengøring af fryser 
 Vask af gardiner 
 Afkalkning 
 Der gøres ikke ekstra rent efter husdyr eller ryddes op 

efter gæster 
 

 
PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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VARMHOLDT OG KØLET MAD (FÆRDIGRETTER)                                                              

MAD OG ERNÆRING 
Hedensted Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til 
mad og ernæring.  
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. 

  

Varmholdt og kølet mad (færdigretter) 
Formålet med madservice er, at du får hjælp til de opga-
ver omkring maden, som du har vanskeligt ved selv at 
udføre. 
Kan du ikke længere selv klare madlavningen, har du mu-
lighed for at blive bevilget madservice i en kortere eller 
længere periode. Madservice er som udgangspunkt mid-
lertidig, og der må forventes minimum en årlig revurde-
ring. 
 

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 proble-
mer 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 ugent-
lige 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 pas-
ser bedst til dig i forhold til dine spisevaner og din daglig-
dag.  
 

Madservice omfatter 
 Der tilbydes følgende kostformer: normal kost, kost til 

småtspisende og kost med modificeret konsistens.  
 Et varmt udbragt måltid, som dækker hovedret og bi-

ret. 
 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 sup-
per 

 Der er på såvel det varme madtilbud som det kolde 
madtilbud mulighed for menuvalg.  

 Menuvalgene er forskellige fra leverandør til leveran-
dør (se pjece fra leverandøren). 

 

Leverandører 
Du har frit valg mellem kommunale eller private leveran-
dører, oversigten finder du på Hedensted Kommunes 
hjemmeside: https://www.hedensted.dk/borger/ael-
dre/hjemmehjaelp/frit-leverandoervalg  
 
 

Det er desuden muligt at blive visiteret til at spise måltidet 
på et lokalt plejehjem/café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
 
Du skal selv anskaffe mikro-
bølgeovn til opvarmning af 
maden.  
 
Leveringstidspunktet  
Skal holdes inden for +/- 1 
time på det aftalte tidspunkt. 
 

Du kan vælge varmholdt mad 
med levering: 
Alle hverdage mellem  
kl. 11.00-13.00. 
  
Således behøver du ikke  
varme maden, men kan spise 
den så snart den ankommer.  
 

Leveringstidspunktet 
Der kan ved særlig lange ru-
ter/afstande dispenseres for 
15 min.  
 

Pris 2019 
Prisen for madservice fastsættes hvert år af Byrådet. 

 
Kølet mad  
Pris (kr./portion) 
 

Hovedret       46.00,- 
Biret         7.00,- 
 

 
Varmholdt mad  
Pris (kr./portion) 
 
Hovedret & biret           53.00,- 
 
 

Udbringning  
pr. levering                 6.00,-  

Udbringning   
pr. levering                     6.00,-  
 

 

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 Vel-
færdsrådgivningen orienteres, så vi kan revurdere dit be-
hov. 
 
Normalt kan der ikke visiteres til madservice, hvis der er 
en pårørende i hjemmet, der kan varetage det fornødne. 
 

Hvem udfører hjælpen?  
Kostfagligt personale i de af Hedensted Kommune god-
kendte produktionskøkkener, inkl. mad-chaufførerne. 

 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.hedensted.dk/borger/aeldre/hjemmehjaelp/frit-leverandoervalg
https://www.hedensted.dk/borger/aeldre/hjemmehjaelp/frit-leverandoervalg
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ERNÆRING                                                                

Ernæring 
Formålet med indsatsen er at støtte og/eller hjælpe dig 
ved tab af fysiske og /eller psykiske færdigheder i et kor-
tere eller længere tidsrum, for således: 
 

 At sikre tilstrækkelig indtagelse af væske og føde 
 

Hvem kan modtage ernæring? 
Ernæring er et tilbud til dig, der pga. nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale proble-
mer ikke selv kan sørge for det praktiske omkring mad og 
måltider. Som udgangspunkt visiteres der ikke til indsat-
sen, hvis der er en pårørende i hjemmet, der kan varetage 
det fornødne.  
 

Støtte og/eller hjælp til ernæring og måltider 
 Tilberedning af morgenmad/frokost i mikrobølgeovn  
 Opvarmning af færdigmad 
 Servering af mad og drikke, samt hjælp til spisning 
 Oprydning og opvask, som ligger i naturlig forlæn-

gelse af måltidet, foregår som udgangspunkt ved brug 
af opvaskemaskine 

 Efterse køleskab for gamle madrester 
 

Andre særlige forhold 
Vi tilbyder indsatsen dagligt eller efter behov. Opvask fo-
regår alle dage undtagen weekender og helligdage. 
Oprydning efter gæster indgår ikke i indsatsen.  
 

Hvem udfører indsatsen?  
Indsatsen leveres af Hedensted Kommunes godkendte 
leverandører. 

 
PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiseven 
Et tilbud i samarbejde med Ældresagen til dig, som i for-
vejen er tilknyttet madservice.  
En spiseven er en frivillig fra Ældresagen, som enten 
kommer og spiser hjemme hos dig én gang om ugen el-
ler som kommer og henter dig og følges med dig til den 
nærliggende ældrecafé, hvor I spiser sammen. Med en 
spiseven til bords håber vi, at dit måltid bliver hyggeli-
gere, og at du får lyst til at spise mere. Spisevennens 
mad betales af Hedensted Kommune, så du betaler kun 
for din egen mad.  
 
Sted: Hjemme hos dig selv eller på ét af plejehjemme-

nes ældrecaféer, som du finder her:  
 Birkelund (Juelsminde)  
 Nederbylund (Tørring) 
 Nedergården (Uldum)  
 Møllebo (Raskmølle) 
 Løsning Plejehjem (Løsning) 
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PLEJE AF ALVORLIGT SYGE OG 

DØENDE 
 

Hvis du har en pårørende, som ønsker at tilbringe den 
sidste tid i eget hjem, tilbydes et tæt samarbejde med 
både sygeplejersker og hjemmehjælp. 
 
Kommunen har specialuddannede palliative sygeplejer-
sker, som har specifik viden om lindrende pleje og be-
handling i den sidste tid. 
 
Sygeplejersken kan være tovholder mellem samarbejds-
partnere som læge, sygehus m.m.  

 

Pasningsorlov til alvorligt syge 
Indsatsen kan søges af dig, som er tilknyttet arbejdsmar-
kedet og har en nærtstående med 
 alvorlig sygdom 
 betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne 
 indgribende kronisk eller langvarig lidelse 

 
Du bevilliges plejevederlag til at passe dit familiemedlem 
i hjemmet. Du har mulighed for at blive ansat i op til 6 
måneder. Perioden kan forlænges i 3 måneder i særlige 
tilfælde. 
 

Følgende skal være opfyldt 
 At alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold 

uden for hjemmet eller at plejebehovet svarer til et 
fuldtidsarbejde. 

 At der er enighed mellem parterne om etablering af 
pasningsforholdet.  

 At det vurderes, der ikke er afgørende hensyn, der ta-
ler imod, at det er den pågældende person, der pas-
ser den nærtstående. 

 
Du skal ansøge om orlov hos din arbejdsgiver og plejeve-
derlag i den kommune, hvor den syge bor i.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plejeorlov til pasning af døende 
Indsatsen kan søges af dig, som har en nærtstående der 
ønsker at dø i eget hjem og hvor den nærtstående øn-
sker, at blive passet af dig.  
 

Hvornår kan du søge? 
Det er en betingelse, før kommunen kan yde plejeveder-
lag at: 
 lægen har vurderet, at videre behandling er udsigtsløs 
 lægen har vurderet, om den syge kan passes i hjem-

met 
 lægen har vurderet, at den syge ikke skal være indlagt 

eller være på et plejehjem 
 den syge og den nærtstående er indforstået med at 

plejeforholdet etableres 
 den terminale fase er indtrådt og levetiden vil være 

kort (2 - 6 måneder) 
 den syge befinder sig i egen eller pårørendes bolig 
 
Fra orlovens start aftales det med dig, hvilke opgaver der 
skal varetages.  
 

Som udgangspunkt drejer det sig om at 
 Yde omsorg og pleje for den døende. 
 Indgå i den daglige husholdning så som indkøb, mad-

lavning, rengøring og tøjvask. 
 Etablere et nært samarbejde mellem den praktise-

rende læge, dig, den plejekrævende og hjemmesyge-
plejen. 

 
Det kan være muligt at få ekstra hjælp fra kommunen i 
form af eksempelvis personlig pleje, praktisk hjælp og 
hjemmesygepleje. 
 
Der er en forventning om, at du opholder sig i den pleje-
krævendes hjem i det tidsrum på døgnet, hvor pasnings-
behovet er størst. 
 
Du skal ansøge om plejevederlag ved den kommune hvor 
plejeforholdet ønskes etableret.  
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Du kan også kontakte Palliationsteamet, tlf.: 79 74 15 60 
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AFLASTNING TIL  

PÅRØRENDE 
Hedensted Kommune kan tilbyde at aflaste dig, som er 
pårørende/ægtefælle og passer en plejekrævende per-
son med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

 

Afløsning i hjemmet  
Tilbuddet er til dig, som er ægtefælle/pårørende, og pas-
ser en plejekrævende person med nedsat fysisk og psy-
kisk funktionsevne af en sådan karakter, at vedkom-
mende ikke er i stand til at være alene eller kunne tilkalde 
hjælp. 
 
Tilbuddet omfatter afløsning én gang om ugen 1-3 timer 
på hverdage mellem klokken 8.00 og 16.00. 

 

Demensaflastning til rask ægtefælle 
Tilbuddet er til dig, som bor i eget hjem sammen med en 
ægtefælle/pårørende med demens. Formålet med indsat-
sen er, at give dig som ægtefælle/pårørende mulighed for 
aflastning aften og weekend. Dette giver mulighed for, at 
du kan deltage i sociale aktiviteter, eller lave aktiviteter 
alene. Indsatsen er, at der visiteres til aflastning aften/nat 
og weekend af ægtefælle/pårørende, der bor sammen 
med dement ægtefælle/pårørende.  
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte Vel-
færdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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SYGEPLEJE 
 

Sygepleje i hjemmet eller på en sygeplejeklinik er et tilbud 
til alle borgere med behov for sygepleje, hvad enten du 
bor i kommunen eller er på besøg i Hedensted Kommune. 
 

Det er hospitalet, praktiserende læge, speciallæge og 
vagtlæge der henviser til hjemmesygepleje.  
Hvis du har brug for sygepleje til f.eks. medicin, sår, støtte 
og vejledning, skal du henvende dig til din læge, der vil 
kontakte hjemmesygeplejersken. 
 

Sygepleje er gratis for alle borgere, der opholder sig i 
kommunen. Borgeren skal selv købe hudplejemidler, do-
seringsæsker og støttebind. 
Borgeren skal give samtykke til, at der indhentes rele-
vante oplysninger fra samarbejdspartnere. 
 

Hvem kan henvende sig? 
Borgere, pårørende, hjemmeplejen og andre samarbejds-
partner kan henvende sig direkte til hjemmesygeplejen.  
 

Du kan få hjælp til sygepleje på en af sygeplejeklinikkerne 
i Hedensted Kommune eller i eget hjem.  
Hjemmesygeplejersken vurderer, om du kan modtage sy-
gepleje i sygeplejeklinikken eller i dit hjem. 
 

Klage muligheder 
Ønsker du at klage, skal du enten kontakte: 
 Den sygepleje faglige leder i dit lokalområde 
 Chefen for Social Omsorg 
 Patientombuddet 

 

Hvis du ønsker, at din sag revurderes kan du kontakte din 
hjemmesygeplejerske.  
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
sygeplejen.  
 

Kontakt    
 

Træffetid 
 

Tlf.: 79 74 15 60 
 

kl. 09.00-13.00 
 

 

Akutteam 
Akutsygepleje er pleje og behandling til dig med akutte 
eller særligt komplekse behov, hvor der er brug for koor-
dinerende og sammenhængende indsats, således at 
uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser fo-
rebygges.  
 

Behandlingen kan bl.a. indeholde intravenøs væske og 
medicin efter påbegyndt hospitalsbehandling, pleje og be-
handling ved væskemangel, infektioner, fald med mere. 
 

Du skal henvende dig til din læge (praktiserende læge/vagt-
læge, sygehuslæge) eller sygeplejersken (hjemmesygeple-
jerske/centersygeplejerske), de kan henvise til Akutteamet. 
 
 
 
 
 
 
 

Akutpladser 
Akutsygeplejersken kan henvise til besøg i eget hjem af 
akutteamet og til indlæggelse i op til 3 døgn på akut-
plads på Rehab- og akutcenter efter gældende kriterier 
for ophold på akutpladser i Hedensted Kommune.  
Borgere, der akut er svækket af sygdom eller opblussen 
af kronisk sygdom eller som har brug for tæt observation 
efter indlæggelse, kan henvises til akutplads. 
 

Hedensted Kommune har 2 akutpladser (stuenummer 
101 og 102) og akutpladserne er beliggende på Rehab- 
og akutcenteret i Løsning, Sneppevej 30, 8722 Løsning.  
 

Opholdet på akutplads visiteres af akutsygeplejersken i 
samarbejde med egen læge, vagtlæge eller sygehus-
læge. Opholdet er gratis, men du skal sørge for trans-
porten til akutpladsen. 
 

Rehab- og akutcenter  
Hvis du midlertidigt kommer i en situation, hvor du ikke 
kan klare dig selv eller være i eget hjem med hjælp på 
forsvarlig vis, er der mulighed for et tidsbegrænset reha-
biliteringsophold.  
 

Hvornår? 
 Når du i en akut eller planlagt periode har brug for 

støtte, pleje, omsorg og træning, der ikke kan kla-
res i hjemmet, og hvor sygehusindlæggelse ikke er 
vurderet nødvendig. 

 Hvis du er alvorligt syg eller døende. 
 Når din pårørende, der passer dig, har brug for at 

blive aflastet i en periode. 
 

Du kan få bevilliget et rehabiliteringsophold i en afgræn-
set periode. Det sker efter en individuel faglig vurdering. 
I opholdsperioden vil behovet løbende blive vurderet.  
 

Prisen for et opholdet er gratis, men du skal selv sørge 
for transport til og fra Rehab- og akutcenteret og der vil 
blive opkrævet egenbetaling for kost (120 kr. pr. døgn) 

OMSORGSTANDPLEJE 
Har du et handicap, som betyder, at du ikke kan benytte 
de almindelige tandplejetilbud, kan du få omsorgstand-
pleje. Du visiteres efter en individuel, faglig vurdering. 
 
Tilbuddet er til dig, med nedsat evne til at klare den dag-
lige tandbørstning samt mundhygiejne og kun vanskeligt 
kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 
 

Behandlingerne omfatter f.eks.: 
Undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrekti-
oner, protesereparationer og tandudtrækning.  
Behandlingerne udføres som udgangspunkt i dit eget 
hjem. Visse behandlinger skal dog udføres på klinik. 
 

Hvad koster omsorgstandpleje? 
Det koster 530 kr. pr. år (2019) at være tilmeldt omsorgs-
tandplejen.  
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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BOLIGER TIL ÆLDRE OG BORGERE MED HANDICAP 
 

Ældre- og handicapbolig 
Ældre- og handicapboliger skal udlejes til ældre og borger 
med handicaps, der har særligt behov for sådan en bolig. 
Der kan som udgangspunkt ikke bevilges en ældre- og 
handicapbolig, hvis boligbehovet kan dækkes i en almin-
delig bolig. 
 
Ældre og borgere med handicap, der har et særligt bo-
ligbehov, og hvor en sådan bolig: 
 Vil kunne styrke din egenomsorg og i væsentlig 

grad bedre den samlede situation. 
 Kan medvirke til, at du kan modtage den nødven-

dige støtte eller hjælp. 
 
Du kan ikke visiteres til en ældre- og handicapbolig, hvis 
der ikke er et aktuelt behov og du er klar til at overtage 
boligen inden for kort varsel.  

 
 
 

 

Plejebolig 
En plejebolig kan visiteres til dig, som har et omfattende 
og varigt behov for pleje og omsorg:  
 du har behov for, at der er personale tilstede hele 

døgnet 
 du er ikke i stand til selv at tilkalde hjælp 
 dit hjælpebehov er ikke forudsigeligt 
 du er terminalerklæret eller døende 

 

Plejeboliggaranti  
Du tilbydes en plads senest to måneder efter, at du er 
optaget på venteliste til plejehjem. Retten bortfalder, hvis 
du kun ønsker at stå på venteliste til bestemte tilbud. 
 
Hvis der opstår venteliste, sker tildeling af en ledig pleje-
bolig til den ansøger på ventelisten, som har det største 
aktuelle behov. 
 

Plejehjem i Hedensted Kommune 

I Hedensted Kommune har vi 9 plejehjem, som du nedenfor kan se en alfabetisk liste fordelt distriktsvis:

 

 

 

 

 

Område Vest 
 

Møllebo 

Leder Charlotte Søgaard Thomsen 
Jasminvej 16, 8763 Rask Mølle 
tlf.: 79 83 30 30 
 

Her finder du også: 
 Daghjem  
 Café   

 
Nederbylund 

Leder Dorthe Nielsen 
Fælledvej 1, 7160 Tørring 
tlf.: 79 74 16 40 
 

Her finder du også: 
 Café   

 
Nedergården 

Leder Jonna Stouby 
Kirkegade 1, 7171 Uldum 
tlf.: 79 74 16 80 
 

Her finder du også: 
 Demensdaghjem 
 Café   

 
Øster Snede Plejehjem 

Leder Trine Tambo 
Lindvedvej 16, Øster Snede,  
8723 Løsning 
tlf.: 79 74 15 40 

Område Midt 
 

Bøgely 

Leder Charlotte Søgaard Thomsen 
Rørkærvej 1, 8722 Hedensted 
tlf.: 79 74 14 00 
 
Løsning Plejehjem 

Leder Trine Tambo 
Sneppevej 30, 8723 Løsning 
tlf.: 79 74 14 30 
 

Her finder du også: 
 Daghjem og demensdaghjem 
 Café   

 
 
 

Område Øst  
 

Birkelund  

Leder Ditte Teist 
Rousthøj Allé 7, 7130 Juelsminde 
tlf.: 79 74 16 00 
 

Her finder du også: 
 Daghjem og demensdaghjem 
 Café   

 
Kildevældet  

Leder Dorthe Kjær Iversen 
Søndergade 21 C, 8783 Hornsyld 
tlf.: 79 74 15 00 
 
Kirkedal 

Leder Dorthe Kjær Iversen 
Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Juelsminde 
tlf.: 79 74 14 60 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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Bofællesskaber 
Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap og har brug 
for en bolig, hvor du kan modtage pædagogisk støtte, 
kan ét af Hedensted Kommunes bofællesskaber være 
noget for dig.  
 

Målgruppen er personer med udviklingshæmning. Bebo-
erne har hver deres lejlighed, ligesom der er fælles faci-
liteter i form af fælles opholdstue og køkken. Der er til-
knyttet hjemmevejledning til bofællesskaberne. 
 

Bofællesskaber i Hedensted Kommune 
I Hedensted Kommune har vi 9 bofællesskaber, som du nedenfor kan se en alfabetisk liste fordelt distriktsvis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Område Vest 
 

Højtoften 

Leder Jørgen Nørgaard Christensen 
Toftevej 17-19, Lindved, 7100 Vejle 
tlf.: 79 83 30 10 
 
Uldum Bofællesskab 
Afd. Egespring 

Leder Birgitte Damgaard Jørgensen 
Åparken 52, 7171 Uldum 
tlf.: 75 67 89 81 
 
Afd. Åbo 

Leder Birgitte Damgaard Jørgensen 
Åparken 40, 7171 Uldum 
tlf.: 75 67 93 03 
 
 

Område Midt 
 

Hedensted Bofællesskaber 
Afd. Lunavej 

Leder Bente Andersen 
Lunavej 9, 8722 Hedensted  
tlf.: 79 74 13 98 
 
Hedensted Bofællesskaber 
Afd. Rørkærvej 

Leder Bente Andersen 
Rørkærvej 59, 8722 Hedensted  
tlf.: 75 89 08 16 
 
Hedensted Bofællesskaber 
Afd. Solhøj 

Leder Bente Andersen 
Vejlevej 30, 8722 Hedensted  
tlf.: 75 89 27 40 
 
Rugmarken 

Leder Bente Andersen 
Rugmarken 2, 8722 Hedensted  
tlf.: 79 75 59 59 
 

Område Øst 
 

Egevej 

Leder Karsten Markussen 
Egevej 7, 8783 Hornsyld 
tlf.: 75 68 72 78 
 
Syrenvænget 

Leder Karsten Markussen 
Syrenvænget 1, 7130 Juelsminde 
tlf.: 20 58 53 98  
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 4) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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VOKSENHANDICAP  
 

Hedensted Kommune kan tilbyde dig hjælp, omsorg eller 
støtte samt udvikling af færdigheder, hvis du har et han-
dicap.  
 

Formålet med støtten er at fremme din mulighed for at 
udvikle dig, og for at du mest muligt kan klare dig selv 
eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalite-
ten.  
 

Tidlig forebyggende indsatser 
Formålet med indsatserne er at udvikle dine færdigheder, 
så du kan klare dig selvstændigt. 
 

Hvem kan modtage indsatserne? 
Tilbuddet er til dig, som har en lettere nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse eller lettere sociale proble-
mer eller er i risiko herfor. 
 
Indsatserne skal kunne forbedre dit aktuelle funktionsni-
veau eller forebygge at din funktionsnedsættelse forvær-
res.  
 

Hvad indeholder indsatserne? 
Indsatserne kan indeholde individuelle tidsbegrænset i op 
til 6 måneder og/eller gruppeforløb.  
 
Både individuelle- og gruppeforløb kan etableres i sam-
arbejde med frivillige.  
 
Forløbene skal medvirke til at udvikle dine færdigheder i 
forhold til aktiviteter, der vedrører hverdagen, f.eks. soci-
ale og praktiske færdigheder, som er nødvendige for at 
kunne bo i egen bolig. 
 

Hvem udfører indsatsen? 
Indsatsen leveres af Mestringsenheden, som er en enhed 
i Voksenhandicap.  

 

Socialpædagogisk støtte  
Formålet med socialpædagogisk støtte er at fremme dine 
muligheder for at udvikle dig, så du kan klare dig mere og 
bedre selv eller lette den daglige tilværelse.  
 

Hvem kan modtage socialpædagogisk støtte? 
Tilbuddet er til dig, som har betydelig nedsat fysisk og/el-
ler psykisk funktionsevne, eller særlige sociale proble-
mer.  
 

Tilbuddet går ud på at støtte dig bedst muligt i din hver-
dag, så du opnår de mål, du sætter dig, og får hjælp til at 
leve det liv, du ønsker. 
 
 

Hvem udfører støtten? 
Støtten leveres af Mestringsenheden, som er en enhed i 
Voksenhandicap.  
 
 
 
 
 

BPA ordning  
(Borgerstyret Personlig Assistance) 
BPA er en mulighed for dig, der har et massivt og sam-
mensat behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse 
med mere, som ikke kan dækkes efter andre bestemmel-
ser i serviceloven. 
 

Når du har en BPA-ordning, ansætter du selv dine hjæl-
pere, laver vagtplaner og anviser, hvordan de skal hjælpe 
dig, og med hvad.  
 

Dine hjælpere kan hjælpe dig i hjemmet og uden for hjem-
mets fire vægge, når du har brug for at blive ledsaget og 
for andre former for praktisk hjælp. 
 

Når du har BPA ordning, skal du selv stå for ansøgningen, 
ansættelse, afskedigelser, personalesamtaler osv. Du 
skal også vide noget om arbejdstidsregler og lignende. 
Du kan dog overdrage dit arbejdsgiveransvar til et firma 
eller lignende.  
 

Du kan eventuelt også være berettiget til en ”mini BPA 
ordning”, hvis du modtager aflastning, personlig og prak-
tisk hjælp i mere end 20 timer om ugen.  
 

Ledsagerordning  
Tilbuddet er til dig som er fyldt 18 år og under folkepensi-
onsalderen, der på grund af en betydelig og varig fysisk 
eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan færdes på 
egen hånd uden for hjemmet. Du kan få ledsagelse op til 
15 timer om måneden til konkrete aktiviteter, som du selv 
efterspørger. Det kan f.eks. være ledsagelse til at komme 
ud at handle, til koncerter, frisør og familiebesøg. 
 

Ledsageren kan følges med dig og hjælpe dig med de 
funktioner, du har brug for hjælp til under ledsagelsen, 
f.eks. hjælp med at tage overtøj af, hjælp til toiletbesøg 
og hjælp med kørestol og ganghjælpemidler. 
 

Støtte til merudgifter 
Hvis du har en varig, nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, kan du søge om støtte til nødvendige merudgifter i 
forbindelse med din nedsatte funktionsevne. 
 

Hedensted Kommune kan yde hjælp til dækning af nød-
vendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan 
være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, 
som du har pga. din varige nedsatte funktionsevne, ek-
sempelvis: 
 Medicin 
 Kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/be-

handling/fritid 
 Særlige kurser 
 Håndsrækninger 
 Ekstra vask 

 
Vi laver en konkret, individuel vurdering af din funktions-
evne. Dine merudgifter skal overstige kr. 6672,00 (2019 
takst) årligt før du kan få udbetalt en merudgiftsydelse. 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 4) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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Beskyttet beskæftigelse 
Tilbuddet er til dig som er fyldt 18 år og under folkepen-
sionsalderen, med begrænsninger i arbejdsevnen og 
som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på normale 
vilkår på arbejdsmarkedet. Beskyttet beskæftigelse er 
typisk for dig, der er førtidspensionist. 
 
Beskyttet beskæftigelse kan f.eks. være: 

Havearbejde, cykelværksted, træværksted, varetagelse 
af servicefunktioner i forbindelse med kantine- og café-
drift mv. 
 
Hedensted Kommune har et beskyttet værksted, som er 
placeret på Kildebjerget Bo- og beskæftigelsescenter, 
Sanatorievej 1, 7140 Stouby 
 
Beskyttet beskæftigelse kan foregå på Kildebjerget Bo- 
og beskæftigelsescenter eller som individuel beskyttet 
beskæftigelse, som tilpasses dine behov og ønsker. 

 

Midlertidigt botilbud  
Tilbuddet er til dig med en betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, 
som har behov for omfattende og særlig støtte i en mid-
lertidig periode. 
 
Formålet med botilbuddet kan f.eks. være:  

Aflastning, optræning i hverdagsopgaver, afprøvning af 
fremtidige bomuligheder samt udslusning til anden bolig 
mv. 
 
Hedensted Kommune har et midlertidigt botilbud, som er 
placeret på Kildebjerget Bo- og beskæftigelsescenter, 
Sanatorievej 1, 7140 Stouby 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbud af behandlingsmæssig karakter 
Tilbuddet er til dig med en betydelig og varigt nedsat fy-
sisk eller psykiske funktionsevne og dig med særlig soci-
ale problemer. 
 
Behandling kan f.eks. være: 

Tandbehandling, psykologbehandling, ergoterapi eller 
fysioterapi.  
 
Tilbuddet gives kun når behandlingen ikke kan opnås 
gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter an-
den lovgivning, typisk sundhedsloven. 
 
Det vil sige, at du kan få et behandlingstilbud, når det 
sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den for-
nødne specialviden eller ekspertise eller at det sædvan-
lige behandlingssystem ikke kan antages at være egnet 
til at behandle dig.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 4) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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AKTIVITETS- OG  

SAMVÆRSTILBUD 
 

Hedensted Kommune har en række aktivitetstilbud for ældre 
og handicappede, som giver dig mulighed for at blive en del 
af et socialt fællesskab med andre.  
 
Tilbuddene retter sig mod dig, der har en betydeligt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale 
problemer.  
 
I aktivitetstilbuddene har vi fokus på sociale, kreative og lyst-
betonede aktiviteter, som giver dig mulighed for at komme 
hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og hvor du kan ud-
folde dig sammen med andre og deltage i et socialt fælles-
skab.  
 
På denne side kan du finde Hedensted Kommunes aktivitets- 
og samværstilbud. 
 

Daghjem 
Tilbuddet er til dig som enten har brug for hjælp til træning 
eller vedligeholdelse af færdigheder som er nødvendige 
for at klare dig selv i eget hjem.  
 

Formålet med at komme i daghjem er 
 Aktiviteter, der er med til at opretholde eller forbedre 

borgerens personlige færdigheder, funktionsevne el-
ler livsvilkår 

 Fysiske aktiviteter 
 Aktiviteter, der giver borgeren mulighed for at 

komme hjemmefra og deltage i et socialt fællesskab. 
 

Du kan få bevilget et daghjemsophold i en kortere eller 
længere periode. Du kan som udgangspunkt visiteres til 
1-2 hele dage ugentlig efter en konkret individuel vurde-
ring af behov og ønsker. 
 

Daghjemmene har åbent alle hverdage. 
 

Hvad koster en daghjemsplads? 
Prisen for ophold i et daghjem er gratis, men fuld forplej-
ning koster 82 kr. om dagen (2019). 
 
Tranport til daghjem er gratis.  
 

Hedensted Kommune har endvidere nogle demensdag-
hjem, som henvender sig til de demente borgere, hvor 
samme regler er gældende. 

 

 
 
 
 
 

Fønix 
Fønix har en række aktivitetsstilbud for dig der har bety-
delig og varig nedsat psykisk funktionsevne og behov for 
socialpædagogisk støtte.  
 

I vores aktivitetstilbud kan du opleve: 
 Socialt samvær 
 Spille et spil 
 Se film 
 Nyde den gode mad/kaffe 

 

Du kan også deltage i én eller flere af vores aktiviteter: 
 Fønix 1, Kreative projekter  
 Fønix 2, Socialt samvær, Maddag, Motionsdag, Na-

turdag, Filmdag, Sangdag, Herredag, Café. 

 

 

Den Sociale Dimension 
Dette er et tilbud til dig, som er pensionist, førtidspensio-
nist eller efterlønner og har lyst til at være en del af et 
fællesskab og få nye bekendtskaber. 
 

Den Sociale Dimension tilbyder: 
 Uforpligtende samtaler om din hverdag. 
 Vejledning i forhold til aktiviteter i dit nærmiljø. 
 Støtte og motivation til at dyrke dine interesser – el-

ler få nye.  
 Opsøge nye eller gamle bekendtskaber. 
 Støtte til struktur i hverdagen. 
 Fokus på et godt hverdagsliv.  

 
I Hedensted Kommune er der mange aktiviteter på ple-
jehjemmene, så der er noget for enhver smag. Den So-
ciale Dimension afsætter gerne den nødvendige tid, så 
du kan føle dig tryg og på sigt selv har lyst til at deltage i 
aktiviteterne.  
 
Den Sociale Dimension tilbyder og klippekort, som du 
kan læse mere om nedenfor.  
 

Klippekort  
Klippekortsordningen er et tilbud til ældre der er, eller er i 
risiko for, social isolation. 
 
Formålet med ordningen er, at du kommer ud at deltage 
i arrangementer og får skabt relationer med andre. 
 

Kriterier for visitation  
 Du har svært ved at færdes ude alene. 
 Du har svagt eller intet netværk. 
 Du er enlige eller er ligestillet hermed. 

 

Målet med tilbuddet er, at du udvikler færdigheder og får 
mod på at afprøve tilbud, der ikke er understøttet af per-
sonale. Det kan være aktiviteter der varetages af frivillige 
i foreningsregi, i lokalsamfundet eller på plejehjemmene. 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 1) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 4) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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Du får udleveret et klippekort, som kan have en varighed 
op til 6 måneder. Sammen med dig opstilles et mål med 
brugen af klippekortet. Når du opnår dit mål kan det være 
muligt at opstille et nyt og eventuelt forlænge klippekortet. 
 

Hvad består klippekortsordningen af? 
Der kan visiteres til Klip-enkelt og Klip-ture. 

 

Klip-enkelt 
Et Klip-enkelt svarer til ½ time pr. uge.  
 

Klip-enkelt kan understøtte, at du bliver i stand til at kunne 
deltage i ture, og på længere sigt deltage i eksisterende 
aktiviteter. 
 
Klip-enkelt kan f.eks. være: 

Ledsagelse til socialt samvær, familiefest, besøg på kir-
kegård, indkøb af tøj mv. 
Dog kan klippekort enkelt ikke bruges på rengøring i 
hjemmet. 
 
Klip-enkelt kan også spares sammen til en længereva-
rende opgave. 
 

Klip-ture 
I Hedensted Kommune tilbydes klippekort-busture, hvor 
der arrangeres busture hver uge. 
 
Når du er visiteret til busturene og du melder dig på en 
tur, vil du blive hentet og bragt ved hoveddøren.  
 
Busturen er gratis, men for mad, entre og så videre vil der 
være egenbetaling. 
 
Klip-ture kan være f.eks.: 

 Indkøbsturer 
 Biograf- eller teaterturer 
 Ud at spise 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du ønsker at søge om klippekort eller har spørgsmål 
til indsatsen. 
 
Kontakt:  Den Sociale Dimension                                       
                 Distrikt Øst,  tlf.: 24 96 03 40 
                 Distrikt Midt, tlf.: 20 55 29 38 
                 Distrikt Vest, tlf.: 20 55 24 84 
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HJÆLPEMIDLER, FORBRUGS-

GODER, STØTTE TIL BIL OG  

BOLIGINDRETNING 
Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, 
kan du søge Hedensted Kommune om hjælpemidler, for-
brugsgoder, støtte til bil og boligindretning. Målet er, at du 
får mulighed for at føre en så normal og selvstændig til-
værelse som muligt og i størst mulig grad bliver uaf-
hængig af andres hjælp i dagligdagen.  
 

Genbrugshjælpemidler 
Hedensted Kommune yder hjælp, hvis du har en varig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af 
medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som 
følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødven-
digt.  
 
Din funktionsnedsættelse skal have konsekvenser af ind-
gribende karakter i din daglige tilværelse.  
Det indebærer, at der ikke inden for en overskuelig frem-
tid, ca. 5 år, vil være udsigt til bedring af dine helbreds-
mæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil være et 
behov for at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktions-
evne. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af dit 
liv. 
 
Hedensted Kommune vil lave en individuel og konkret 
vurdering på baggrund af din ansøgning.  
 
For at være berettiget, skal hjælpemidlet: 
 i væsentlig grad kunne afhjælpe dine varige følger af 

den nedsatte funktionsevne, eller 
 i væsentlig grad kunne lette din daglige tilværelse i 

hjemmet, eller 
 være nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv. 

 
Eksempler på genbrugshjælpemidler 

Kørestol, rollator, bad/toiletstol og badebænk. 

 
Hvis du bliver bevilget et hjælpemiddel låner du hjæl-

pemidlet af Hedensted Kommune. Det vil sige, hvis du 
ikke har brug for hjælpemidlet mere, skal det leveres til-
bage til Hedensted Kommune.  
 
Ligeledes skal du selv afholde udgifter forbundet med 
drift, vedligeholdelse og rengøring af det udlånte hjælpe-
middel.  

 

Personlige hjælpemidler 
Hedensted Kommune yder hjælp til personlige hjælpe-
midler efter samme kriterier som genbrugshjælpemidler. 
Men personlige hjælpemidler tilpasses individuelt til dig, 
og kan ikke tilpasses til andre.  
Derfor skal du ikke levere personlige hjælpemidler retur 
til Hedensted Kommune, efter endt brug. 
 
Eksempler på personlige hjælpemidler 

Proteser, ortoser, parykker, kompressionsstrømper. 

 
 

Midlertidige hjælpemidler 
Hvis du udskrives fra sygehus, kan du låne midlertidige 
hjælpemidler i forbindelse med genoptræningsforløb eller 
rehabiliteringsforløb. 
 
Du skal selv hente dine hjælpemidler på Hjælpemiddel-
depotet.  
Depotet finder du på Skolegade 10, 8723 Løsning.  
 
Kommunen eller sygehuset vurderer, hvilke hjælpemid-
ler/behandlingsredskaber du har brug for, indtil genop-
træningen er afsluttet. Sygehuset udlåner typisk midlerti-
dige hjælpemidler i op til 3 måneder efter udskrivning. 
 
Eksempler på midlertidige hjælpemidler 

Kørestol, rollator, badebænk og bad/toiletstol. 
 
Du kan ikke låne hjælpemidler, hvis der er mulighed for, 
at du genvinder din funktion igen, inden for rimelig tid  
(ca. 3-6 måneder). 

 

Forbrugsgoder 
Hedensted Kommune yder hjælp til forbrugsgoder efter 
samme kriterier som genbrugshjælpemidler. Forbrugsgo-
der er redskaber, der kan have et afhjælpende formål for 
dig, men som kan købes i almindelig handel. 
 
Eksempler på forbrugsgoder 

El-scooter, køkkenredskaber med vinket skaft eller fortyk-
ket greb og karkludsvrider.  
Du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, der indgår i en al-
mindelig husstand som sædvanlig indbo. 
 
Eksempler på sædvanlig indbo 

Seng, kontorstol, lænestol og spisebordsstol eller kontor-
stole. 
 
Du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, hvis den samlede 
værdi ikke overstiger 500,00 kr. Derudover kan der i 
nogle tilfælde være en egenbetaling på 50 % af det sam-
lede beløb. 

 

Boligindretning 
Hvis du har en varig, nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne kan du få støtte til indretning af bolig, når ind-
retningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet 
som opholdssted for dig.  
 
Eksempler på boligindretning 

Dørtrinsudligner eller fjernelse af dørtrin, ramper, udvi-
delse af dørbredde. 
 

  
 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 3) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
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Støtte til bil  
Hedensted Kommune yder støtte til køb af bil, hvis du 
har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
der i væsentlig grad: 
 
 vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde 

et arbejde uden brug af bil, eller 
 vanskeliggør muligheden for at gennemføre en ud-

dannelse uden brug af bil, eller 
 forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen 

har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et 
betydeligt behov for kørsel med bil. 

 
Hedensted Kommune yder støtte til køb af bil på grund-
lag af en samlet vurdering af dine helbredsmæssige og 
sociale forhold samt din manglende evne til at færdes. I 
vurderingen indgår også oplysninger om dit daglige kør-
selsbehov, og en vurdering af, om støtte til køb af bil, i 
væsentlig grad vil gøre dig selvhjulpen. 
 
Hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, yder 
Hedensted Kommune støtte til den billigste bil, som er 
egnet, set i forhold til ansøgerens behov. 
 
Der er en egenudgift, når du får bevilget støtte til bil. Det 
vurderes, om støtte til bil vil gøre an selvhjulpen i hverda-
gen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte  
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap 
 

Adresse 
Tlf.:    
Træffetid  

Vestergade 7-9, 8723 Løsning  
79 75 58 20 (tast 4) 
Mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan kontaktes kl. 09.00-10.00 
 



Side 25 af 37 
 

GENEREL INFORMATION 

GENEREL INFORMATION 

Sagsbehandling og afgørelse 
I dette katalog kan du under hver indsats se hvor du skal 
rette henvendelse og hvem der vil behandle din sag.  
 

Når du har ansøgt om en indsats, bliver du kontaktet af 
en sagsbehandler, som udreder dit behov og vurderer om 
du er berettiget til den indsats du har ansøgt om.  
 

Vurderingen tager afsæt i dit behov, lovgivningen og det 
serviceniveau, som Hedensted Kommunes byråd har 
vedtaget.  
 
I udredningen vil der blive 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. 
 
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at se dig udføre 
den indsats du søger om, for at vurderer om du er beret-
tiget til hjælp. 
 
Når sagen er belyst og der bliver truffet en afgørelse vil 
din afgørelse blive sendt til dig, hvis du ønsker dette.  
 
Hvis du ikke får den hjælp du har ansøgt om, kan du klage 
til den afdelingen, som har truffet afgørelsen. Det vil 
fremgå af afgørelsen, hvem du skal klage til.  
 

Sådan klager du 
Klager over afgørelser om hjælp 
Du kan ifølge loven klage over afgørelser om det meste 
af den hjælp, der er nævnt i dette katalog. Du vil af din 
afgørelse kunne se, hvordan og hvortil du skal klage. 
 
NB! Du kan ifølge loven ikke klage over afgørelser om: 
handicapkørsel, kørsel til træning, aflastning og aktivite-
ter. 
 

Klage over den hjælp du modtager 
Skulle der opstå problemer med hjælpen, skal du først 
henvende sig til den leverandør, du har valgt – altså den 
person, der udfører hjælpen eller leverer maden til dig. Er 
der generelt problemer med hjælpen, skal du henvende 
sig til den daglige leder.  
 

Tidsfristerne  
Når du har søgt om en ydelse hos Social Omsorg, har 
sagsbehandleren en bestemt tidsfrist til at behandle din 
ansøgning i. Tidsfristerne varierer, alt efter hvad din an-
søgning drejer sig om.  
 
Tidsfristerne fremgår af oversigten s. 29.  
 
Husk at tjekke tidsfristen på det du har søgt om, før du 
ringer og rykker. 

Valg af leverandør af personlig pleje, prak-

tisk hjælp og madservice 
Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig, kan du 
vælge, om du vil have hjælpen fra den kommunale leve-
randør eller én af de private leverandører, som er god-
kendt af kommunen.  
 
Hvis du bor på et plejehjem, får du hjælpen herfra. 
 
Du kan finde oversigten over kommunal og private leve-
randører af hjemmehjælp på kommunens hjemmeside:  
https://www.hedensted.dk/borger/aeldre/hjemme-
hjaelp/frit-leverandoervalg  
 
Du kan også vælge en pårørende eller anden person til 
at udføre den hjælp, du er bevilget.  
Vedkommende (selvudpeget hjælper) skal godkendes og 
herefter ansættes af kommunen. 
 
Har du mere end 20 timers personlig pleje og/eller prak-
tisk hjælp om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud 
til en hjælper, du selv ansætter. Ordningen er forbundet 
med en række betingelser, bl.a. vedr. opgaven som ar-
bejdsleder og arbejdsgiver. 
 

Skifte leverandør 
Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Vel-
færdsrådgivningen og oplyse hvilken leverandør, du øn-
sker skal levere din hjælp fremover.  
 
Du kan skifte leverandør med 7 dages varsel. 
 

Bisidder eller partsrepræsentant  
Alle borgere kan vælge at tage en bisidder med, ved 
f.eks. møder med kommunen, lægebesøg eller lignende. 
En bisidder er et ekstra sæt øjne og ører, som kan hjælpe 
dig med at huske hvad der er blevet sagt, eller huske 
hvad det var du selv ville sige eller spørge om. En bisidder 
kan være en pårørende, en ven eller bekendt. Bisidderen 
er uafhængig og er naturligvis underlagt tavshedspligt.  
 
Du kan også give en fuldmagt til en person, der træffer 
beslutninger på dine vegne. Dette kaldes en partsrepræ-
sentant. 
 

Ældre Sagens pårørendefuldmagt 
Ældre Sagen har udviklet et fuldmagtsprogram med tre 
typer pårørendefuldmagter, der er tilpasset de forhold, 
som erfaringsmæssigt gælder for Ældre Sagens medlem-
mer.   
 Pårørendefuldmagt for økonomi 
 Pårørendefuldmagt for fast ejendom 
 Pårørendefuldmagt for personlige forhold 

 
Du kan læse mere om pårørendefuldmagt her: 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgiv-
ning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-vaergemaal  
 
 
 
 
 

https://www.hedensted.dk/borger/aeldre/hjemmehjaelp/frit-leverandoervalg
https://www.hedensted.dk/borger/aeldre/hjemmehjaelp/frit-leverandoervalg
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-vaergemaal
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-vaergemaal
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Værgemål  
Et værgemål er egnet, hvis et du har mistet evnen til at 
varetage dine egne interesser. Det kan være på grund af 
alvorlig sygdom, en ulykke, demens eller lignende.  
 
Det kan blive nødvendigt med et værgemål, hvis det for 
eksempel handler om administrere økonomi eller tage 
kontakt til offentlige myndigheder. Værgemål kan også 
komme på tale, hvis du skal flytte i plejebolig uden at 
kunne give samtykke.  
 
Der skal søges om værgemålet hos Statsforvaltningen 
ved at udfylde en ansøgningsblanket. Det kan f.eks. være 
en som pårørende, der søger, eller det kan være en med-
arbejder fra kommunen. 
 
Du kan søge om værgemål her: 
https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4871  
 

Fremtidsfuldmagt 
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i 
kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket 
og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske 
eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til 
en eller flere personer, som du selv udpeger.  
 
Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på 
www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fremtidsfuldmagt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbejdere i dit hjem 
Alle medarbejdere, der kommer i dit hjem – uanset om de 
kommer fra kommunen eller fra en privat leverandør – 
skal bære et synligt ID-kort med billedlegitimation.  
De skal præsentere sig og vise legitimationen, når de be-
søger dig. 
 
Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lignende fra 
dig. De må heller ikke låne penge eller sælge varer til dig. 
 

Dit hjem – Personalets arbejdsplads 
Personalet skal kunne arbejde sikkerhedsmæssigt for-
svarligt i dit hjem, og der skal være tilstrækkelig plads til 
at løse opgaven. Derfor vil der blive lavet en arbejds-
pladsvurdering (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 gulvtæp-
per og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem. 
 

Du skal selv stille de almindelige arbejdsredskaber til ren-
gøring til rådighed. Det indbefatter blandt andet: støvsu-
ger, klude, gulvskrubbe og rengøringsmidler. Rengø-
ringsmidlerne skal være miljøvenlige og arbejdsredska-
berne i forsvarlig stand. 
 
Der ses på følgende forhold: 
 Adgangsforhold 
 Hjemmets indretning 
 Miljørigtige rengøringsmidler 
 Om støvsugeren kan suge 
 Om støvsugerens rør kan indstilles i længden (tele-

skoprør 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 persona-

let er i hjemmet 
 
Hvis der er punkter, der ikke opfylder Arbejdsmiljølovens 
krav, skal forholdene bringes i orden, inden hjælpen star-
tes. 
 

Rygning 
Det er en forudsætning for at få hjælp, at du og dine gæ-
ster ikke ryger i dit hjem, mens personalet er der. Hvis du 
ryger, henstilles det, at du lufter ud inden personalet kom-
mer. 
 
Personalet må ligeledes ikke ryge i dit hjem eller uden-
dørs ved dit hjem. 
 
 

 
 
 
 

https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4871
http://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fremtidsfuldmagt
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KØRSEL 
Tilbuddene er til dig, som ikke i stand til at transportere 
dig selv eller benytte kollektiv trafik. 
 

Flextur 
Flextur er en særlig form for kollektiv trafik uden stoppe-
steder og køreplaner. Du skal ikke visiteres, det vil sige, 
alle kan bruge flextur.  
 

Ligesom i bus kan du få selskab af andre kunder på turen, 
hvilket betyder, at bilen må køre en omvej.  
 

Du betaler altid kun for den direkte vej. 
 

Hvad består det af? 
 Du skal bestille din tur minimum 1 time før, at du har 

brug for transport. Du kan ringe mellem  
kl. 07.00- 20.00. 

 Flextur kører alle ugens dage fra 06.00-24.00. 
 Online bestilling skal betales online. 

Kørsel samme dag/aften samt frem til kl. 8.00 den ef-
terfølgende dag skal være bestilt senest kl. 23.00.  
Du kan kun bestille og betale online inden for Region 
Midtjylland.  

 

Hvad koster det? 
I Hedensted Kommune koster det 4 kr. pr. km. fra start til 
slutadresse. Dog minimum 30 kr. pr. tur. Er I flere med på 
turen (samme slut- og start adresse), betaler I fuld pris for 
én person og får 50% rabat for de resterende personer. 
 

Skal du til en anden kommune? 
Hedensted Kommune har indgået en ”venneaftale” med 
Vejle og Horsens Kommune.  
 

Det betyder: 
 at skal du med Flextur til en adresse i Vejle Kommune, 

koster det 5 kr. pr. km. fra start til slutadresse. Dog 
minimum 35 kr. 

 at skal du med Flextur til en adresse i Horsens Kom-
mune, koster det 4 kr. pr. km i oplandet samt til/fra to 
knudepunkter i Horsens by.  
Kørsel til en adresse i Horsens by koster 14 kr. pr. km 
for de kunder, der bruger det. Minimum pr. tur er 30 kr. 

 Øvrige kommuner: 14 kr. km., min. 70 kr. 

 
PRAKTISKE INFORMATIONER  

Bestilling online: https://midttrafik.flextrafik.dk/  
 
Bestilling telefonisk: tlf.: 87 40 83 00 (tast 2)  
Træffetid: Alle dage mellem kl. 7.00 - 20.00 
 
Husk, når du bestiller via telefon, kan du kun betale med kon-
tanter (i lige penge) til chaufføren. 
 
Krydser din rejse en regionsgrænse, skal din Flextur bestilles 
via telefon. 
 

 

 

 

Handicapkørsel 
Handicapkørsel kan du bruge til forskellige sociale og fri-
tidsformål og er en erstatning for kørsel med den kollek-
tive trafik.  
 
For at få handicapkørsel skal du være svært bevægelses-
hæmmet og afhængig af kørestol eller ganghjælpemidler, 
svært svagtseende eller blind. 
 
Ordningen fungerer som udgangspunkt fra gadedør til ga-
dedør. 
 

Hvad består det af? 
 Du har ret til 104 enkelte ture pr. kalenderår. 
 Du kan køre mellem kl. 06.00 og 24.00 alle ugens 7 

dage.   
 Handicapkørsel skal bestilles senest 2 timer før af-

hentning og det er muligt at bestille kørsel mellem 
kl. 08.00-17.00 

 

Hvad koster det? 
 Der er en egenbetaling på 3,00 kr. pr. kørt kilometer, 

dog minimum 30,00 kr.  
 Du skal afregne ved turens start.  
 Hvis du kombinerer rejsen med handicapegnet bus el-

ler tog, skal du selv betale for bus eller togbilletten. 
Mod betaling må du tage gæster med på turen, dog 
maksimalt 2 personer i alt. 

 

Hvem kan modtage ordningen? 
 Du skal være fyldt 18 år. 
 Stærkt bevægelseshæmmede, der bruger kørestol, 

rollator eller lignende. 
 Blinde eller svagtseende med et syn på 10% eller min-

dre. 
 Du skal have et varigt handicap og ikke være i stand 

til at bruge den kollektive trafik på almindelige vilkår. 
 

Hvornår får du besked? 
Senest 14 dage efter du er visiteret, vil du modtage et 
brev og en folder fra Midttrafik. Folderen indeholder infor-
mation om bl.a. telefonnumre til bestilling af rejser og om 
reglerne for handicapkørselsordningen. 

 

 
 
 
Læs mere om hvilke kørselsordninger, der findes på He-
densted Kommunes hjemmeside: https://www.heden-
sted.dk/borger/trafik,-veje-og-koersel/koersel 

 
 

 

 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

Du kan søge om handicapkørsel ved at kontakte  
Kørselskontoret, som afgør om du er omfattet af ordningen.  
 
Kontakt:   Kørselskontoret tlf.: 79 75 51 10 
 

https://midttrafik.flextrafik.dk/
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DATABSKYTTELSE 
 

Hedensted Kommune har fokus på at beskytte data om 
borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.   
 
For at vi som kommune kan levere vores kommunale ser-
vices og ydelser har vi brug for informationer. Det gælder 
informationer om både borgere, foreninger, virksomhe-
der, ansatte og samarbejdspartnere. 
 

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig? 
I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange 
tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. 
Vi bestræber os på ikke at indhente flere oplysninger end 
nødvendigt for at kunne behandle din sag. 
 

Hvor henter vi oplysninger om dig? 
Nogle informationer kan vi hente fra andre offentlige myn-
digheder eller fælles registre, så som indkomstoplysnin-
ger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om 
at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller 
service. 
 
Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysnin-
ger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kom-
munen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i for-
bindelse med sagsbehandlingen. 
 

Hvor længe gemmer vi dine persondata? 
Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer 
dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gæl-
dende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine 
oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, 
hvor længe oplysningerne vil blive gemt. 
I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysnin-
ger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne 
til et arkiv. 
 
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten 
udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når op-
lysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke 
længere adgang til dem. 
 

Hvordan håndterer vi dine data i selvbetjenings-
løsninger? 
Som udgangspunkt anvender vi den fælles-offtentlige lo-
gin-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som 
nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og 
blanketter.  
 
Du kan dog også støde på formularer eller selvbetje-
ningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed og hvor 
du logger ind på en anden måde. 
 
I forbindelse med den enkelte selvbetjeningsløsning fin-
der du nærmere oplysninger om vores behandling af per-
sondata på netop det område. 
 

Hvordan sender du sikkert til os? 
Når du skal sende informationer til os digitalt, vil vi bede 
dig benytte Digital Post i stedet for e-mail. Digital Post 
sørger for, at informationerne sendes krypteret. 
 
Find hvordan på Hedensted Kommunes hjemmeside: 
https://www.hedensted.dk/om-kommunen/kontakt  

Databeskyttelsesrådgiver 
Ligesom alle andre offentlige myndigheder har Heden-
sted Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal 
holde øje med, om kommunen håndterer persondata på 
lovlig og sikker vis. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin 
funktion en uvildig instans, der refererer til kommunaldi-
rektøren. 
 
Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine per-
sondata, er du velkommen til at kontakte vores databe-
skyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttel-
sesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommu-
nen har lækket persondata eller på anden måde krænket 
fortroligheden i håndteringen af dine eller andre perso-
ners data. 
 
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den 
faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområ-
derne træffer. 
 
Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle 
på Datatilsynets hjemmeside:  
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyt-
telse/vejledninger-og-skabeloner/  
 
Du kan kontakte Hedensted Kommunes databeskyttel-
sesrådgiver her: 
 
Hedensted Kommune 
Databeskyttelsesrådgiver 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 
dbr@hedensted.dk  
 
Send sikkert via Digital Post  
http://www.hedensted.dk/borgerpost/dbr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hedensted.dk/om-kommunen/kontakt
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/
mailto:dbr@hedensted.dk
http://www.hedensted.dk/borgerpost/dbr
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TIDSFRISTER FOR VISITATION  
Kommunes byråd har vedtaget tidsfrister for visitation inden for forskellige områder, se skemaet nedenfor.  

  

Lovgivning §  
 

Emne  Borgeren kontaktes inden 

Lov om Almene boliger, almenboligloven (ABL)  
§ 5, stk. 1, jf. § 105 stk. 1 Visitation til ældre- og handicapbolig 2 - 8 uger  

§ 5, stk. 2, jf. § 105 stk. 2 Visitation til plejebolig 2 - 8 uger  

§ 5, stk. 3, jf. § 105 stk. 2 
 

Visitation til bofællesskab 6 måneder  

Lov om Social Service, serviceloven (SEL) 
§ 83 stk. 1, nr. 1  Personlig pleje 4 uger  

§ 83 stk. 1, nr. 2  Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 4 uger  

§ 83 stk. 1, nr. 3 Madservice 2 uger  

§ 85  Socialpædagogisk støtte  3 måneder  

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

§ 86 stk. 2  Vedligeholdelsestræning  2 - 4 uger  

§ 95  Minihjælperordning  4 uger  

§ 96  Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 6 måneder  

§ 97  Ledsageordning  3 måneder 

§ 100  Merudgifter  6 måneder  

§ 103  Beskyttet beskæftigelse  3 måneder  

§ 104  Aktivitets- og samværstilbud  3 måneder  

§ 107 Midlertidig botilbud  6 måneder  

§ 108 Længerevarende botilbud 6 måneder 

§ 112  Kropsbårne hjælpemidler  4 uger  

§ 112  IT hjælpemidler  8 uger (særlig komplicerede  

IT-løsninger kan tage op til 18 mdr.) 

§ 112 Hjælpemidler 8 uger 

§ 113 Forbrugsgoder 8 uger  

§ 114  Støtte til 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  Genoptræning efter udskrivelse fra hospitalsindlæg-

gelse 
Kontakt inden 3 hverdage efter 
modtagelse 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, dog maksimal sagsbe-
handlingstid på 2 måneder.   
 

Lov om trafikselskaber  
§ 11  Individuel handicapkørsel  2 uger  
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LOVGRUNDLAG  
 

På de næste sider kan du læse de love, der er grundlaget 
for de 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 for-
bedre livskvaliteten. 
   Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes 
ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes an-
svar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det 
omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelæg-
ges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af 
den enkelte persons behov og forudsætninger og i sam-
arbejde 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. Kom-
munalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for 
brugerindflydelsen. 
 

Forebyggende hjemmebesøg 
§ 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt 

forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 
80 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyg-
gende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommu-
nen, i deres fyldte 75. år. 
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyg-
gende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 
år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, 
psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommu-
nen. 
   Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene 
efter behov, jf. dog stk. 1 og 2. 
   Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de 
borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk 
hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjem-
mebesøg.  
   Stk. 6. Ældreministeren kan fastsætte regler om de 
kommunale forpligtelser efter stk. 1-5, herunder om sam-
ordning med andre generelle kommunale forebyggende 
og aktiverende foranstaltninger og om andre måder at 
gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved 
besøg i hjemmet. 
 

Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejete-
stamenter 
§ 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 ef-
ter § 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 psy-
kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 
  Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle 
mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjæl-
pen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. 
  Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliterings-
forløb efter § 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere 
modtagerens behov for hjælp efter § 83. 
  Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som gene-
relle 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 (ple-
jetestamenter). 
 

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et kortereva-

rende 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. Vur-
deringen skal være individuel og konkret og tage ud-
gangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. 
  Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelæg-
ges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommu-
nalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabi-
literingsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager 
af forløbet. 
  Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabilite-
ringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forlø-
bet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at æn-
dre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtage-
ren. 
  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 udvik-
lingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren 
ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommu-
nalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp ef-
ter § 83, jf. § 83, stk. 6. 
 

Afløsning eller aflastning 
§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller af-

lastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårø-
rende, der passer en person med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne. 
  Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til per-
soner, der i en periode har et særligt behov for omsorg og 
pleje. 
 

Socialpædagogiske støtte 
§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg 

eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af fær-
digheder til personer, der har behov herfor på grund af 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer. 



Side 31 af 37 
 

LOVGRUNDLAG  

Træning, vedligeholdelses træning og genop-
træning 
§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til 

afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af 
sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehus-
indlæggelse.  
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at 
vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til perso-
ner, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 
 

Konkret og individuel vurdering 
§ 88. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om til-

deling 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 anmodnin-
ger 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 pågæl-
dende havde inden sygdommen. Tilbud efter § 86, stk. 2, 
gives til personer, som har brug for en individuel træ-
ningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysi-
ske eller psykiske færdigheder. 
 

Afgørelser 
§ 89. I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal 

ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er be-
vilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunsti-
gende 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 leve-
randør kan være kommunal.  
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forplig-
telsen i medfør af stk. 1 som minimum  
1)  indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller   
2)  tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver bor-
gere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til, at de 
pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-regi-
streret virksomhed om hjælpens udførelse, jf. dog stk. 3.   
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde 
træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjæl-
pen 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 ud-
føre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes 
af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kon-
trakt med den pågældende om omfang og indhold af op-
gaverne, 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. 

Konstant tilskud 
§ 95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nød-

vendige hjælp til rådighed for en person, der har behov 
for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i 
stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende 
selv antager. 
   Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig 
hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige prak-
tiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan 
vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den 
pågældende selv antager. 
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde 
beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som na-
turalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som 
helt eller delvis passer den pågældende. Den nærtstå-
ende kan, medmindre vedkommende har indgået aftale 
om overførsel af tilskuddet efter stk. 4, højst varetage 
pasningsopgaven i 48 timer om ugen. Deles pasningsop-
gaven af flere nærtstående, der samtidig er tilskudsmod-
tagere, gælder 2. pkt. for de nærtstående tilsammen. I 
særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, 
at en eller flere nærtstående kan varetage pasningsopga-
ven i mere end 48 timer om ugen. 
   Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af 
hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til 
at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desu-
den en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere 
som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågæl-
dende indgår aftale med en nærtstående eller en forening 
eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, 
om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, forenin-
gen eller den private virksomhed, der herefter er arbejds-
giver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til 
hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og af-
skedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstå-
ende, foreningen eller den private virksomhed i samråd 
med den pågældende. 
   Stk. 5. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er ar-
bejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage 
lønudbetalinger m.v. 
 

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret per-

sonlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes 
som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjæl-
pere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde 
denne ganske særlige støtte. 
   Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af 
hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere 
som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betin-
gelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjæl-
perne, medmindre den pågældende indgår aftale med en 
nærtstående eller en forening eller privat virksomhed, der 
er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres 
til den nærtstående, foreningen eller den private virksom-
hed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejds-
giverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende 
spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere 
varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller 
den private virksomhed i samråd med den pågældende. 
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret 
personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af 
personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen 
vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en 
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helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borge-
ren. 
   Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstå-
ende er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde 
at varetage lønudbetaling m.v. 
 

Ledsagelse 
§ 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsa-

gelse om måneden til personer under folkepensionsalde-
ren, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at al-
dersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagel-
sen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på 
grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 
   Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folke-
pensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer 
retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. 
   Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. 
stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at 
udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte 
den udpegede person. 
   Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer 
med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til 
ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2. 
   Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde 
personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller 
stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en 
ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivil-
ligt for den berettigede at benytte tilbuddet. 
   Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en pe-
riode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fast-
sætte retningslinjer herfor. 
   Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring 
og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen 
kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet 
ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra mod-
tageren. 
   Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne be-
stemmelse til personer, der har hjælperordning efter § 96. 
   Stk. 9. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgø-
relse fastsætte regler om betingelser for ledsageordnin-
gen. 
 

Dækning af nødvendige merudgifter 
§ 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nød-

vendige merudgifter ved den daglige livsførelse til perso-
ner mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 
1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov 
om social pension har opsat udbetalingen af folkepensio-
nen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konse-
kvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes 
efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne 
lov. 
   Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de 
sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks mer-
udgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fri-
tidsaktiviteter. 
   Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når 
de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.408 kr. 
pr. år svarende til 534 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et 
standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsyn-
liggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr.-1.500 kr. om 
måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, 
hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 
kr.-2.500 kr. om måneden. Kan borgeren dokumentere 

merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet 
med et beløb svarende til de faktiske merudgifter. 
   Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en be-
kendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes 
hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere reg-
ler om personkredsen for merudgiftsydelsen. 
   Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov 
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter 
denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget 
kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret personlig as-
sistance efter § 96. 
 

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og sam-
værstilbud 
§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet be-

skæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 
1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige so-
ciale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæfti-
gelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke 
kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilret-
telagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige so-
ciale problemer. 
 

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og 

samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale pro-
blemer til opretholdelse eller forbedring af personlige fær-
digheder eller af livsvilkårene. 
 

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindret-
ning 
§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpe-

midler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, når hjælpemidlet 
 
1)  i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den 
nedsatte funktionsevne,  
2)  i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjem-
met eller  
3)  er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et 
erhverv.  
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et 
hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I for-
bindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leve-
randøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved 
udarbejdelse af kravspecifikationerne. 
   Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemid-
ler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået 
en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en 
anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen 
har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren 
selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog 
højst med et beløb svarende til den pris, kommunen 
kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. 
Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, 
kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter 
regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det 
bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 
   Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjæl-
pemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrel-
sen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuld-
stændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren 
ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. 
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   Stk. 5. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgø-
relse fastsætte regler om 
1)  afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan 
ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,  
2)  i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af ud-
giften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemid-
del,  
3)  hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån 
eller udleveres som naturalydelse,  
4)  hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte 
til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udleve-
ring af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og  
5)  hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som 
led i et botilbud. 
 

§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af for-

brugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. 
Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der nor-
malt indgår i sædvanligt indbo. 
   Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 
kr. 
   Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt 
standardprodukt af den pågældende art. 
   Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne 
er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et 
almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funk-
tionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgo-
det, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merud-
gifter. 
   Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som 
et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktions-
evne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelses-
udgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. 
   Stk. 6. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgø-
relse fastsætte nærmere regler om 
1)  afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes 
hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og  
2)  i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af 
udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode. 
 

§ 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning 

af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre bo-
ligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 
   Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, 
hvis den pågældende ønsker at benytte en anden hånd-
værker end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, 
vælge selv at lade boligindretningen udføre og få udgif-
terne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende 
til den pris, kommunen kunne have fået udført boligind-
retningen for hos den håndværker, som kommunen har 
valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre ma-
terialer end dem, som kommunalbestyrelsen har anvist. 
   Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere 
regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge håndværker 
og materialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til bo-
ligindretning, herunder om krav til håndværker samt om 
muligheden for at indgå aftale om tilbagelevering efter 
endt brug og aftale om reetablering og betingelserne her-
for.  
   Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 
1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som op-
holdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dæk-
ning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer 
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises 
anden bolig, som dækker den pågældendes behov. 

   Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke 
få hjælp efter stk. 4, medmindre det drejer sig om perso-
ner, der har en hjælpeordning efter § 96. 
   Stk. 6. Børne- og socialministeren fastsætter i en be-
kendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp 
efter stk. 1, 2 og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket 
omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved 
pant i ejendommen. 

 
Støtte til bil 
§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil 

til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne, der i væsentlig grad 
 

1)  vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et 
arbejde uden brug af bil,  
2)  vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddan-
nelse uden brug af bil eller  
3)  forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen 
har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et bety-
deligt behov for kørsel med bil.  
 

   Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden 
for en ramme på 187.000 kr. 
   Stk. 3. Overstiger prisen på den billigst egnede bil lå-
nerammen i stk. 2, ydes et rente- og afdragsfrit lån til be-
taling af forskellen mellem lånerammen og prisen på den 
billigst egnede bil. 
   Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en be-
kendtgørelse regler om 
1)  betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om 
vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, 
som er berettiget til at opnå støtte,  
2)  fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg 
af bil, herunder om private aktørers deltagelse heri,  
3)  tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilba-
gebetalingen og om henstand med tilbagebetaling og ef-
tergivelse af lån til bil som følge af manglende betalings-
evne og som følge af frakendelse i forbindelse med æn-
dringer i den fysiske eller psykiske funktionsevne eller for-
hold, der knytter sig dertil,  
4)  adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, 
hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om 
fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte 
til køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhæn-
delse af en bil, der tidligere er ydet støtte til, herunder i 
forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil,  
5)  støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket 
omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til 
indretningen,  
6)  i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af kø-
reundervisning m.v.,   
7)  støtte til personer, der ved indrejse her i landet med-
bringer en bil, og  
8)  i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som 
er omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes 
uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, kan bevare 
støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil. 

 
Pasning af nærtstående med handicap eller al-
vorlig sygdom 
§ 118. En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der 

ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgri-
bende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig li-
delse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, 
når 
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1)  alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden 
for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsar-
bejde,  
2)  der er enighed mellem parterne om etablering af pas-
ningsforholdet og  
3)  kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgø-
rende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende 
person, der passer den nærtstående.  
   Stk. 2. Personen skal ansættes af den kommune, hvor 
den nærtstående bor. Lønnen udgør 16.556 kr. om må-
neden. Der betales pensionsbidrag med i alt 12 pct., 
hvoraf de 4 pct. tilbageholdes i lønnen, mens arbejdsgi-
veren betaler 8 pct. af lønnen. 
   Stk. 3. Personen kan ansættes i indtil 6 måneder med 
henblik på at passe den nærtstående. Pasningsperioden 
kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold 
taler herfor. Pasningen kan opdeles i perioder af hele må-
neder. Efter aftale med den arbejdsgiver, som har givet 
orlov til pasning af en nærtstående, kan pasningen opde-
les i kortere perioder. Pasningen kan deles af flere perso-
ner, hvis de alle opfylder betingelserne for ansættelse ef-
ter stk. 1. 
   Stk. 4. Hvis to eller flere personer deles om pasnings-
ordningen, kan den samlede aflønning ikke overstige den 
aflønning, der nævnes i stk. 2. Lønnen udbetales for-
holdsmæssigt i forhold til delingen af pasningsordningen. 
   Stk. 5. Der kan ydes én pasningsordning til ét sammen-
hængende sygdomsforløb eller handicap. Samme nært-
stående kan dog blive omfattet af pasningsordningen 
igen, hvis der tilstøder den pågældende en anden lidelse 
eller funktionsevnenedsættelse som anført i stk. 1, og 
hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. 
   Stk. 6. Der indgås en ansættelsesaftale mellem perso-
nen og kommunalbestyrelsen, hvor de nærmere vilkår i 
forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herun-
der angivelse af, hvem den nærtstående er, periodens 
længde, arbejdsopgaverne, opsigelsesvarsler m.v. Hvis 
ansættelsen på grund af undskyldelige omstændigheder 
afbrydes i ansættelsesperioden, udbetaler kommunen 
løn til den ansatte i 1 måned efter udgangen af den må-
ned, hvor ophøret finder sted. Såfremt personen får et an-
det forsørgelsesgrundlag inden for denne periode, bort-
falder kommunens forpligtelse. 
 

Pasning af døende 
§ 119. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker 

at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejeve-
derlag som nævnt i § 120. Det er en betingelse for at yde 
plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig 
vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges til-
stand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbli-
ven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. 
Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået 
med etableringen af plejeforholdet. 
   Stk. 2. En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under 
dennes fravær fra arbejdet i forbindelse med pasning af 
en nærtstående efter stk. 1, således at den ansatte ikke 
har en tabt arbejdsindtægt, er berettiget til at få udbetalt 
det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til 
i plejevederlag efter § 120, stk. 1. 
 

§ 120. Plejevederlag efter § 119 udgør 1,5 gange det dag-

pengebeløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom 
ville have ret til efter lov om sygedagpenge, jf. dog stk. 2. 
Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er tilmeldt den 

frivillige forsikring, eller som i henhold til den frivillige for-
sikring har ret til dagpenge fra tredje fraværsdag, kan få 
udbetalt plejevederlag fra første fraværsdag. Plejeveder-
laget kan ikke overstige den hidtidige indtægt, jf. § 47 i lov 
om sygedagpenge. 
   Stk. 2. Personer, som ikke er berettiget til plejevederlag 
efter stk. 1, får udbetalt 11.609 kr. månedligt i plejeveder-
lag. Personer, som er berettiget til plejevederlag efter stk. 
1, kan vælge i stedet at få udbetalt et plejevederlag som 
anført i 1. pkt. Plejevederlaget kan i dette tilfælde, jf. 1. og 
2. pkt., ikke udbetales sammen med en anden offentlig 
forsørgelsesydelse. Hvis flere personer deles om pleje-
opgaven, nedsættes beløbet svarende til den pågælden-
des forholdsmæssige andel af plejeopgaven. 
   Stk. 3. Hvis flere personer deles om plejeopgaven, kan 
det samlede plejevederlag ikke overstige 1,5 gange det 
maksimale sygedagpengebeløb efter § 50, stk. 1, i lov om 
sygedagpenge. 
   Stk. 4. I ganske særlige tilfælde kan kommunalbestyrel-
sen beslutte at yde plejevederlag med et højere beløb 
end anført i stk. 1-3. 
 

§ 121. Retten til plejevederlag ophører ved plejeforhol-

dets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares 
retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. 
Den plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på 
sygehus eller lignende medfører ikke i sig selv bortfald af 
plejevederlag. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis 
træffe afgørelse om ophør af retten til plejevederlag, hvis 
pleje i hjemmet ikke fortsat kan anses for hensigtsmæs-
sig. 
 

§ 122. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke 

dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og 
lign., når 
1)  nærtstående i forbindelse med et etableret plejefor-
hold, jf. § 119, passer en døende,  
2)  kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kom-
munalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som fa-
milien selv antager, eller  
3)  et hospice varetager plejen.  
   Stk. 2. Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes 
eller familiens økonomiske forhold. 
 

Almenboligloven 
 

Pleje- og ældreboliger eller bofællesskab 
§ 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i 

nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, 
der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som 
har særligt behov for sådanne boliger. 
   Stk. 2. Regionerne eller kommunerne kan overlade til 
selvejende institutioner og almene boligorganisationer at 
være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der til-
vejebringes med særligt henblik på at betjene personer 
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne. 
   Stk. 3. Boligerne kan tilvejebringes som almene ældre-
boliger efter denne lov eller som kommunalt finansierede 
boliger. 
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Sundhedsloven 
 

Formål 
§ 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolknin-

gens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, li-
delse og funktionsbegrænsning for den enkelte. 
 

§ 2. Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med 

henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets 
integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for 
1)  let og lige adgang til sundhedsvæsenet,  
2)  behandling af høj kvalitet,  
3)  sammenhæng mellem ydelserne,  
4)  valgfrihed,  
5)  let adgang til information,  
6)  et gennemsigtigt sundhedsvæsen og  
7)  kort ventetid på behandling. 
 

§ 3. Regioner og kommuner er efter reglerne i denne lov 

ansvarlige for, at sundhedsvæsenet tilbyder en befolknings-
rettet indsats vedrørende forebyggelse og sundheds-
fremme samt behandling af den enkelte patient. 
   Stk. 2. Sundhedsvæsenets opgaver udføres af regioner-
nes sygehusvæsen, praktiserende sundhedspersoner, 
kommunerne og øvrige offentlige og private institutioner 
m.v. 
 

Forebyggelse 
§ 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved vareta-

gelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at 
skabe rammer for en sund levevis. 
 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og 
sundhedsfremmende tilbud til borgerne. 
 Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i 
sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning 
m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. 
 

Omsorgstandpleje  
§ 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og be-

handlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat 
førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun 
vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 
   Stk. 2. Personer, der får tilbudt omsorgstandpleje, jf. stk. 
1, kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatprak-
tiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker efter eget 
valg.". 
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med regi-
onsrådet om, at regionsrådet varetager omsorgstandpleje 
for de af stk. 1 omfattede personer. 
Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om ind-
holdet, omfanget, organiseringen, egenbetalingen og res-
sourceanvendelsen i den kommunale omsorgstandpleje. 
 

Hjemmesygepleje 
§ 138. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes 

vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til per-
soner med ophold i kommunen. 
 

Genoptræning 
§ 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genop-

træning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har 
et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 
om genoptræningsplaner. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilret-
telægges i sammenhæng med de kommunale trænings-
tilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. 

   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud 
om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere be-
handlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse 
af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regi-
onsråd eller private institutioner. 
   Stk. 4. En person, der udskrives fra sygehus med en 
genoptræningsplan, jf. § 84, kan, medmindre genoptræ-
ningen skal foregå på sygehus, vælge at modtage gen-
optræningen hos en privat leverandør, som KL har ind-
gået aftale med efter stk. 5, hvis kommunalbestyrelsen 
ikke inden for 7 dage efter udskrivning fra sygehus kan 
tilbyde opstart af genoptræningen, jf. stk. 3. Angiver gen-
optræningsplanen, at genoptræningen af sundhedsfag-
lige grunde først bør opstartes på et senere tidspunkt end 
udskrivningstidspunktet, regnes fristen dog fra dette tids-
punkt. 
   Stk. 5. KL indgår på kommunernes vegne aftale med de 
private leverandører om levering af genoptræning efter 
stk. 4.  
   Stk. 6. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler 
om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræ-
ningstilbud. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om 
kommunalbestyrelsens forpligtelser i forhold til udmønt-
ningen af stk. 4, herunder om kommunalbestyrelsens for-
pligtelse til at informere borgerne om deres muligheder 
for frit valg og vilkårene herfor, og om kommunalbestyrel-
sens forpligtelse til at føre tilsyn med leverandørerne, der 
indgår aftale efter stk. 5. Sundhedsministeren kan fast-
sætte regler om leverandørernes forpligtelser i forhold til 
modtagelse af borgere i ordningen, om deklaration af op-
lysninger til brug for borgerens frie valg og dokumentation 
af faglige kvalifikationer og leveret genoptræning og om 
information om ændringer i borgerens behov. Sundheds-
ministeren kan fastsætte regler om betingelser for borge-
rens valg af leverandør efter stk. 4. Sundhedsministeren 
kan endvidere fastsætte regler om KL’s aftaleindgåelse 
med leverandører, herunder om brug af underleverandø-
rer og tilsyn med leverandører. 
   Stk. 7. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere 
regler om løsningen af tvister mellem KL og private leve-
randører af genoptræning om vilkårene for aftaler efter 
stk. 5. 
 

Befordring og befordringsgodtgørelse 
§ 170. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befor-

dringsgodtgørelse til og fra alment praktiserende læge til 
personer, der er omfattet af § 59, stk. 1, og som modtager 
social pension, hvis personen modtager behandling for 
regionens regning efter denne lov. 
   Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om 
befordring og befordringsgodtgørelse til personer omfattet af 
stk. 1 og til personer, der har ret til tilskud til ydelser ved al-
ment praktiserende læge efter § 168, stk. 1. 
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller be-
fordringsgodtgørelse til de i stk. 1 nævnte personer til og 
fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for 
regionens regning efter denne lov efter henvisning fra al-
ment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige 
tilfælde uden henvisning, jf. § 64, stk. 4, og behandlingen 
ydes af den speciallæge inden for vedkommende speci-
ale, der har konsultationssted nærmest ved patientens 
opholdssted. Sundhedsministeren fastsætter nærmere 
regler om befordring og befordringsgodtgørelse ved be-
søg hos speciallæge for personer omfattet af 1. pkt., per-
soner omfattet af § 59, stk. 1, og personer, der har ret til 
tilskud til ydelser ved speciallæge efter § 168, stk. 1. 
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   Stk. 4. Kommunalbestyrelsen yder godtgørelse for nød-
vendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj 
til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende 
læge eller speciallæge til personer, der er omfattet af § 59, 
stk. 1, hvis behandlingen finder sted for regionens regning 
efter denne lov. 
 

§ 172. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befor-

dringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har be-
hov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. 
§ 140 og § 168, stk. 1. Befordringen eller befordringsgodt-
gørelsen ydes efter reglerne i § 171. 
 

Patientsikkerhed 
§ 198. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen modtager, 

registrerer og analyserer rapporteringer om utilsigtede 
hændelser, jf. stk. 2 og 4, til brug for forbedring af patient-
sikkerheden og rapportering af oplysninger efter reglerne i 
§ 199. 
   Stk. 2. En sundhedsperson, der som led i sin faglige virk-
somhed bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse, skal 
rapportere hændelsen til regionen. En hændelse, der er fo-
rekommet i den kommunale sundhedssektor, jf. afsnit IX, 
skal dog rapporteres til kommunen. 1. og 2. pkt. finder til-
svarende anvendelse på ambulancebehandlere, apotekere 
og apotekspersonale. 
   Stk. 3. Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om 
patientens helbredsforhold og øvrige rent private forhold og 
andre fortrolige oplysninger i elektroniske systemer, når 
1)  indhentningen er nødvendig i forbindelse med analyse 
af rapportering om en utilsigtet hændelse i regionen eller 
kommunen eller på det private sygehus,  
2)  ledelsen på behandlingsstedet eller den centrale regio-
nale eller kommunale administrative ledelse for behand-
lingsstedet har givet tilladelse til, at den pågældende per-
son kan foretage indhentningen, og  
3)  det er muligt efterfølgende at identificere, at indhentnin-
gen er sket til brug for analyse af en utilsigtet hændelse.   
   Stk. 4. En patient eller dennes pårørende kan rapportere 
en utilsigtet hændelse til regionen eller kommunen i over-
ensstemmelse med reglerne i stk. 2, 1. og 2. pkt. 
   Stk. 5. Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, 
der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksom-
hed, herunder præhospital indsats, eller i forbindelse med 
forsyning af og information om lægemidler. Utilsigtede 
hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændel-
ser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som 
enten er skadevoldende eller kunne have været skadevol-
dende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf 
på grund af andre omstændigheder. 
 
§ 200. Oplysninger om enkeltpersoner, der indgår i en rap-

portering, jf. § 198, stk. 1, er fortrolige. 
   Stk. 2. Oplysninger om identiteten af en person, der har 
rapporteret i henhold til § 198, stk. 2, må kun videregives til 
de personer i samme region eller kommune, der varetager 
opgaver efter § 198, stk. 1. 
 
§ 201. Den rapporterende person, kan ikke som følge af sin 

rapportering underkastes disciplinære undersøgelser og 
foranstaltninger af arbejdsgiveren, tilsynsmæssige reaktio-
ner af Styrelsen for Patientsikkerhed eller strafferetlige 
sanktioner af domstolene. 
 
§ 202. Styrelsen for Patientsikkerhed kan fastsætte nær-

mere regler for, hvilke sygehuse og andre behandlingsin-
stitutioner der er omfattet af rapporteringspligten, ligesom 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan fastsætte særlige reg-
ler for de private sygehuses rapporteringssystem. 
   Stk. 2. §§ 198-201 gælder tillige for private sygehuse. 
   Stk. 3. §§ 198-201 gælder ikke for andre lovbestemte 
indrapporteringsordninger vedrørende utilsigtede hæn-
delser og fejl opstået under behandling. Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed kan i samarbejde med berørte myndighe-
der fastsætte nærmere regler, der præciserer og eventu-
elt samordner indrapporteringsforhold, jf. 1. pkt. 
 

Lov om trafikselskaber 
 

Individuel handicapkørsel 
§ 11. Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæm-

mede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svag-
synede på 18 år og derover etablere individuel handicap-
kørsel. 
   Stk. 2. Individuel handicapkørsel skal 
1)  som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til 
gadedøren som muligt og  
2)  foregå i et egnet køretøj.  
   Stk. 3. Individuel handicapkørsel skal bestilles i rimelig 
tid inden kørslen. 
   Stk. 4. Taksterne for individuel handicapkørsel må ikke 
være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der 
varetages af trafikselskabet. 
   Stk. 5. Trafikselskaberne skal inddrage handicaporga-
nisationerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordnin-
gen for individuel handicapkørsel. 
 

Lov om specialundervisning for voksne 
 

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer 
med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddet, der inde-
holder undervisning og specialpædagogisk bistand, skal 
give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt 
deltagelse i samfundslivet. 
Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbe-
grænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har 
til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et 
handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strate-
gier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt om-
fang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som 
mennesker uden handicap. 
 

Persondataloven 
 

Persondataloven giver borgeren særlige rettigheder, når 
offentlige myndigheder og private bruger personoplysnin-
ger på edb. Loven giver også dem, der behandler person-
oplysninger, visse pligter, som f.eks. at give Datatilsynet 
besked om behandlingens formål, og hvem oplysninger 
eventuelt videregives til. 
Ifølge Persondataloven har klagere og andre registrerede 
som udgangspunkt følgende rettigheder: 
 Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger 

til brug for edb-behandling. 
 Ret til at bede om indsigt i de oplysninger der edb-

behandles. 
 Ret til at gøre indsigelse mod at oplysningerne edb-

behandles. 
 Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af 

oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lig-
nende måde er behandlet på edb i strid med lovgiv-
ningen. 
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Emne  Adresse Telefon 

 
Sundhedsfremme og  
forebyggelse 
 

 
Sundhedshuset 

Ny Skolegade 4 
8723 Løsning 
 

 
Tlf.: 79 75 58 02  
Træffetid: mandag-torsdag kl. 08.00-12.00 og 13.00-14.00  

og fredag kl. 08.00-12.00 
 

 
Træning  

 
Sundhedshuset 

Ny Skolegade 4 
8723 Løsning 
 

 
Tlf.: 79 91 82 50 
Træffetid: mandag-torsdag kl. 08.00-12.00 og 13.00-14.00  

og fredag kl. 08.00-12.00 
 

 
Velfærdsrådgivningen 

 
Vestergade 7-9 
8723 Løsning 
 

 
Tlf.: 79 75 58 20  
Træffetid: mandag-fredag kl. 09.00-13.00 
 

Alle sagsbehandlere kan træffes kl. 09.00-10.00 
 

 
Sygepleje 

 

Sygeplejen består af tre  
sygeplejeenheder, men ét 
fælles nummer 

 
Tlf.: 79 74 15 60  
Træffetid: kl. 09.00-13.00 

 

 
Demenskonsulenter 

 
Demenskoordinator 

Ny Skolegade 4 
8723 Løsning 
 
Område Vest/Midt 

Sneppevej 30 
8723 Løsning 
 
Område Midt/Øst 

Sneppevej 30 
8723 Løsning 
 

 
Tlf.: 40 46 72 77 
 
 
 
Tlf.: 24 90 18 26 
 
 
 
Tlf.: 51 26 37 58 
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