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Forord 
 

SAMMEN OM ET GODT LIV 
i Hedensted Kommune 

 
 
 
 
 
Kære borger 
  
  
I Hedensted Kommune tror vi på, at alle borgere har et øn-
ske om at klare sig selv længst muligt og dermed leve et selv-
stændigt liv, hvor man er uafhængig af andres hjælp. 
 
Derfor har vi et stort fokus på at hjælpe og støtte dig med det, 
som du ikke selv kan.  Hvis vi hjælper med noget, som du fak-
tisk godt kan selv, så mister du hurtigere evnen til at kunne 
klare dig selvstændigt. Det betyder også, at du måske kan lave 
noget af opgaven før medarbejderne kommer for at hjælpe og 
støtte dig i det resterende. 
 
Nogle gange handler det om at få lidt hjælp til at genfinde dag-
ligdagen, f.eks. efter sygdom. Andre gange er der brug for 
hjælp i længere perioder. Uanset hvad, hvis du får brug for 
hjælp, vil du blive mødt af medarbejdere, som tager udgangs-
punkt i dine behov, og de begrænsninger du oplever i daglig-
dagen, men også de ressourcer du har, og de ressourcer der 
er i dit hjem. Igennem dialog kan vi i fællesskab tage ansvar 
for, at du får den nødvendige hjælp og støtte. Ingen menne-
sker er ens, derfor laver vi en individuel og konkret vurdering 
sammen med dig. 
 
Din relation med medarbejderne er vigtig, og her skal du op-
leve at blive set, hørt og forstået. Det er derfor vigtigt, du for-
tæller om dine behov og ønsker til hjælp, støtte og vejledning. 
Ved hvert besøg kan du og medarbejderne sammen vurdere, 
hvilken hjælp og støtte, der er den vigtigste for dig lige i dag. 
  
På de følgende sider kan du læse om de muligheder, der fin-
des for at få hjælp og støtte til forhåbentlig at leve det liv du 
ønsker. 
 
Rigtig god fornøjelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Allan Petersen  
Udvalgsformand for Social Omsorg 

René G. Nielsen  
Chef for Social Omsorg 
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Indledning  
Hedensted Kommune skal mindst én gang om året udarbejde lovpligtige kvalitetsstandarder på personlig pleje, støtte til  
nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, madservice, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdelsestræning efter  
§§ 83, 83 a og 86 i serviceloven. 
 
Hedensted Kommune har valgt også at udarbejde kvalitetsstandarder på voksenhandicapområdet og hjælpemiddelområdet,  
da vi ønsker, at du oplever sammenhængende, helhedsorienterede og koordinerede indsatser i forhold til lige præcis dine behov. 
 

Formål  
Formålet med dette katalog er at sikre, at borgerne i Hedensted Kommune tilbydes et ensartet serviceniveau i forhold til den 
enkeltes funktionsevne.  
 
Kvalitetsstandarderne indeholder beskrivelser af det serviceniveau, som du kan forvente af Hedensted Kommune.  
Beskrivelserne af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen sikrer sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressour-
cer, afgørelserne samt leveringen af støtten og hjælpen.  
 
I Social Omsorg tror vi på, at vi sammen kan bevæge mennesker. Det vil sige, at vi sammen med dig forsøger at bevæge dig i en 
retning, hvor du kan klare dig bedst muligt selv og dermed oplever et mere værdigt liv, som indeholder mulighed for selvbe-
stemmelse og livskvalitet.  
 
Social Omsorg har én kerneopgave, som medarbejderne arbejder efter. Kerneopgaven for Social Omsorg lyder således: ”At det 
enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør, at man løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.” 
 
Du kan søge mere viden på www.hedensted.dk/borger  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Social Omsorgs kerneopgave og pejlemærker 

http://www.hedensted.dk/borger
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Gruppeforløb 
Tilbuddet er til dig, som har et lettere behov for støtte.  
 
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om 
du kan tilbydes et gruppeforløb. 
 
Inden du bliver tilbudt et gruppeforløb, vil du blive tilbudt 
råd og vejledning med fokus på, om du kan have gavn af an-
dre offentlige, private eller frivillige tilbud.  
 
Formålet med gruppeforløb 
Formålet med gruppeforløb er at udvikle dine sociale og/el-
ler praktiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne 
bo i egen bolig. 
 
Hvem kan få et gruppeforløb?  
Du kan få et gruppeforløb, hvis du har en lettere funktions-
nedsættelse eller lettere sociale problemer. Du kan også få 
et gruppeforløb, hvis du er i risiko for at udvikle funktions-
nedsættelser eller sociale problemer. 
 

Det er en forudsætning, at Hedensted Kommune vurderer, 
at deltagelse i et gruppeforløb vil kunne forbedre dit aktu-
elle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsæt-
telsen eller de sociale problemer forværres. 
 

Du kan ikke stille krav om et gruppeforløb, da det er frivil-
ligt for kommunen, om de ønsker at oprette gruppeforløb.  
 
Hvad består gruppeforløb af?  
Gruppeforløb består af hjælp, omsorg eller støtte, optræ-
ning og udvikling af dine færdigheder. 
 
Indsatsen kan bestå af hjælp og støttet til:  
- Håndtering af din økonomi og post 
- Hvordan du bedre kan mestre dit handicap 
- Hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der kan hjælp 

dig i din hverdag 
- Hvordan du klarer din rengøring af dit hjem 

 
Gruppeforløb er tidsbegrænset og gives som udgangspunkt 
i op til 6 måneder. 
 
Kan du både få et individuelt og et gruppeforløb? 
Hvis det vurderes, at du kan have gavn af både et individuelt 
og et gruppeforløb, kan du modtage begge dele.  
 

Det kræver dog, at din rådgiver vurderer dette.  
 
Hvor foregår gruppeforløb? 
Gruppeforløb foregår som udgangspunkt i Mestringsenhe-
dens lokaler i Tørring, Hedensted eller Juelsminde.  
 
Hvad koster et gruppeforløb 
Gruppeforløb er gratis for dig.  
 
Dog skal du som udgangspunkt selv betale for din kørsel til 
og fra gruppeforløbet.  
 
Spørgsmål til indsatsen 
Hvis du har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 

 
Klagemuligheder  
Der kan som udgangspunkt ikke klages over Hedensted 
Kommunens afgørelse om gruppeforløb. Det skyldes, at der 
er tale om et tilbud, som det er frivilligt for kommunen at 
oprette. 
 
Du skal dog være opmærksom på, at du kan klage, hvis du 
f.eks. har søgt om hjælp til en specifik opgave, men bliver 
henvist til at benytte gruppeforløb i stedet for.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for gruppeforløb.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Din støtte bliver tilrettelagt i over-
ensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for gruppeforløb 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om gruppeforløb.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 82a 
 
 

Hedensted Kommune kan tilbyde gruppebaseret forløb til borgere, der har nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne eller sociale problemer, og borgere, der er i risiko for at udvikle funktionsned-
sættelse eller sociale problemer. 
 
Det er en forudsætning, at Hedensted Kommune vurderer, at deltagelse i tilbuddet vil kunne: 

- Forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau, eller 
- Forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.  

 
Tilbuddet kan som udgangspunkt gives op til 6 måneder. 
 

Målgruppe  
 

Alle borgere, som søger om støtte skal som udgangspunkt tilbydes et gruppebaseret forløb til op-
træning eller udvikling af færdigheder i Mestringsenheden. 
 
Målgruppen er borgere med: 
- Lettere funktionsnedsættelse eller 
- Lettere sociale problemer 
- Risiko for at udvikle funktionsnedsættelser 
- Risiko for at udvikle sociale problemer 
- Risiko for forværring af funktionsnedsættelse eller sociale problemer 

 
Borgere omfattet af personkredsen for § 85 i serviceloven om socialpædagogisk støtte, kan også 
henvises til brug af den tidlige forebyggende indsats. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Gruppebaserede forløb, som medvirker til at udvikle færdigheder i forhold til aktiviteter, der ved-
rører hverdagen. Det kan f.eks. være sociale og praktiske færdigheder, som er nødvendige for at 
kunne bo i egen bolig. 
 
Gruppebaserede forløb kan bestå af: 
- Økonomi  
- Post 
- Velfærdsteknologi 
- Psykoedukation/Mestring af handicap 
- Almindelig Daglig Levevis (ADL) træning 

 
Ovenstående liste over ydelser er ikke udtømmende, men alene eksempler. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Individuelt forløb i en tidsbegrænset periode 
Tilbuddet er til dig, som har et lettere behov for støtte.  
 
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om 
du kan tilbydes et individuelt forløb i en tidsbegrænset pe-
riode. 
 

Inden du bliver tilbudt et individuelt forløb i en tidsbegræn-
set periode, vil du blive tilbudt råd og vejledning med fokus 
på, om du kan have gavn af andre offentlige, private eller 
frivillige tilbud.  
 
Formålet med et individuelt forløb 
Formålet med et individuelt forløb i en tidsbegrænset peri-
ode er at udvikle dine sociale og/eller praktiske færdighe-
der, som er nødvendige for at kunne bo i egen bolig. 
 
Hvem kan få et individuelt forløb?  
Du kan få et individuelt forløb i en tidsbegrænset periode, 
hvis du har en lettere funktionsnedsættelse eller lettere so-
ciale problemer. Du kan også få et individuelt forløb i en 
tidsbegrænset periode, hvis du er i risiko for at udvikle 
funktionsnedsættelser eller sociale problemer. 
 

Det er en forudsætning, at Hedensted Kommune vurderer, 
at deltagelse i et individuelt forløb i en tidsbegrænset peri-
ode vil kunne forbedre dit aktuelle funktionsniveau eller fo-
rebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale proble-
mer forværres. 
 

Du kan ikke stille krav om et individuelt forløb i en tidsbe-
grænset periode, da det er frivilligt for kommunen, om de 
ønsker at oprette et sådan tilbud. 
 
Hvad består et individuelt forløb af?  
Et tidsbegrænset individuelt forløb består af hjælp, omsorg 
eller støtte, optræning og udvikling af dine færdigheder. 
 
Indsatsen kan bestå af hjælp og støttet til:  
- Håndtering af din økonomi og post 
- Hvordan du bedre kan mestre dit handicap 
- Hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der kan hjælpe 

dig i din hverdag 
- Hvordan du klarer din rengøring af dit hjem 

 

Et tidsbegrænset individuelt forløb kan gives op til 6 måne-
der. 
 
Kan du både få et individuelt- og gruppeforløb? 
Hvis det vurderes, at du kan have gavn af både et individuelt 
og et gruppeforløb, kan du modtage begge dele.  
 

Det kræver dog, at din rådgiver vurderer dette.  
 
Hvor foregår et individuelt forløb? 
Et tidsbegrænset individuelt forløb foregår som udgangs-
punkt i Mestringsenhedens lokaler i Tørring, Hedensted el-
ler Juelsminde.  
 
Hvad koster et tidsbegrænset individuelt forløb? 
Et individuelt forløb er gratis for dig.  
 

Dog skal du som udgangspunkt selv betale for din kørsel til 
og fra dit individuelle forløb. 
 
 

 
Spørgsmål til indsatsen 
Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Klagemuligheder  
Der kan som udgangspunkt ikke klages over Hedensted 
Kommunens afgørelse om et individuelt forløb i en tidsbe-
grænset periode. Det skyldes, at der er tale om tilbud, som 
det er frivilligt for kommunen at oprette. 
 
Du skal dog være opmærksom på, at du kan klage, hvis du 
f.eks. har søgt om hjælp til en specifik opgave, men bliver 
henvist til at benytte et individuelt forløb i en tidsbegræn-
set periode i stedet for.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for tidsbegrænset individuelle forløb.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Din støtte bliver tilrettelagt i over-
ensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for individuelt forløb i en tidsbegrænset periode 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om et individuelt forløb i 
en tidsbegrænset periode.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 82b 
 
 

Hedensted Kommune kan tilbyde et tidsbegrænset individuelt forløb til borgere, der har nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og borgere, der er i risiko for at udvikle 
funktionsnedsættelse eller sociale problemer. 
 
Det er en forudsætning, at Hedensted Kommune vurderer, at deltagelse i tilbuddet vil kunne: 

- Forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau, eller 
- Forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.  

 
Tilbuddet er tidsbegrænset og kan gives op til 6 måneder.  
 

Målgruppe  
 

Alle borgere, som søger om støtte skal som udgangspunkt tilbydes et tidsbegrænset individuelt 
forløb til optræning eller udvikling af færdigheder i Mestringsenheden. 
 
Målgruppen er borgere med: 
- Lettere funktionsnedsættelse eller 
- Lettere sociale problemer 
- Risiko for at udvikle funktionsnedsættelser 
- Risiko for at udvikle sociale problemer 
- Risiko for forværring af funktionsnedsættelse eller sociale problemer 

 
Borgere omfattet af personkredsen for § 85 i serviceloven om socialpædagogisk støtte, kan også 
henvises til brug af den tidlige forebyggende indsats. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Tidsbegrænset individuelle forløb, som medvirker til at udvikle færdigheder i forhold til aktivite-
ter, der vedrører hverdagen. Det kan f.eks. være sociale og praktiske færdigheder, som er nødven-
dige for at kunne bo i egen bolig. 
 
Tidsbegrænset individuelle forløb kan bestå af: 
- Økonomi  
- Post 
- Velfærdsteknologi 
- Psykoedukation/Mestring af handicap 
- Almindelig Daglig Levevis (ADL) træning 

 
Ovenstående liste over ydelser er ikke udtømmende, men alene eksempler. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning 
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Individuelt forløb i en tidsbegrænset periode  

– etableret i samarbejde med frivillige 
Tilbuddet er til dig, som har et lettere behov for støtte.  
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om 
du kan tilbydes et tidsbegrænset individuelt forløb, etable-
ret i samarbejde med frivillige. 
 

Inden du bliver tilbudt et tidsbegrænset individuelt forløb, 
etableret i samarbejde med frivillige, vil du blive tilbudt råd 
og vejledning med fokus på, om du kan have gavn af andre 
offentlige, private eller frivillige tilbud.  
 
Formålet med et tidsbegrænset individuelt forløb, 
etableret i samarbejde med frivillige 
Formålet med et tidsbegrænset individuelt forløb, etableret 
i samarbejde med frivillige, er at udvikle dine sociale og/el-
ler praktiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne 
bo i egen bolig. 
 
Hvem kan få et tidsbegrænset individuelt forløb, etab-
leret i samarbejde med frivillige?  
Du kan få et tidsbegrænset individuelt forløb, etableret i 
samarbejde med frivillige, hvis du har en lettere funktions-
nedsættelse eller lettere sociale problemer. Du kan også få 
et tidsbegrænset individuelt forløb, etableret i samarbejde 
med frivillige, hvis du er i risiko for at udvikle funktionsned-
sættelser eller sociale problemer. 
 
Det er en forudsætning, at Hedensted Kommune vurderer, 
at deltagelse i et tidsbegrænset individuelt forløb etableret 
i samarbejde med frivillige vil kunne forbedre dit aktuelle 
funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen 
eller de sociale problemer forværres. 
 

Du kan ikke stille krav om et tidsbegrænset individuelt for-
løb, etableret i samarbejde med frivillige, da det er frivilligt 
for kommunen, om de ønsker at oprette et sådan tilbud. 
 
Hvad består et tidsbegrænset individuelt forløb, etab-
leret i samarbejde med frivillige af?  
Et tidsbegrænset individuelt forløb etableret i samarbejde 
med frivillige består af hjælp, omsorg eller støtte, optræ-
ning og udvikling af dine færdigheder. 
 
Indsatsen kan bestå af hjælp og støttet til:  
- Håndtering af din økonomi og post 
- Hvordan du bedre kan mestre dit handicap 
- Hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der kan hjælpe 

dig i din hverdag 
 

Et tidsbegrænset individuelt forløb etableret i samarbejde 
med frivillige kan gives op til 6 måneder. 
 
Kan du både få et tidsbegrænset individuelt forløb, 
etableret i samarbejde med frivillige, og gruppeforløb? 
Hvis det vurderes, at du kan have gavn af både et individuelt 
og et gruppeforløb, kan du modtage begge dele. 
 

Det kræver dog, at din rådgiver vurderer dette.  

 
Hvad koster et tidsbegrænset individuelt forløb etable-
ret i samarbejde med frivillige? 
Et tidsbegrænset individuelt forløb etableret i samarbejde 
med frivillige er gratis for dig.  

 

 
 

Dog skal du som udgangspunkt selv betale for din kørsel til 
og fra dit individuelle forløb. 
 
Spørgsmål til indsatsen 
Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Klagemuligheder  
Der kan som udgangspunkt ikke klages over Hedensted 
Kommunens afgørelse om et tidsbegrænset individuelt for-
løb etableret i samarbejde med frivillige. Det skyldes, at der 
er tale om tilbud, som det er frivilligt for kommunen at op-
rette. 
 
Du skal dog være opmærksom på, at du kan klage, hvis du 
f.eks. har søgt om hjælp til en specifik opgave, men bliver 
henvist til at benytte et tidsbegrænset individuelt forløb 
etableret i samarbejde med frivillige i stedet i stedet for.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvali-
tetsstandard for tidsbegrænset individuelle forløb etable-
ret i samarbejde med frivillige.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Din støtte bliver tilrettelagt i over-
ensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for individuelle forløb, etableret i samarbejde med frivillige 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om et tidsbegrænset indi-
viduelt forløb, etableret i samarbejde med frivillige.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 82d 
 
 

Hedensted Kommune kan tilbyde et tidsbegrænset individuelt forløb i samarbejder med frivil-
lige til borgere, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og bor-
gere, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. 
 
Det er en forudsætning, at Hedensted Kommune vurderer, at deltagelse i tilbuddet vil kunne: 

- Forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau, eller 
- Forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.  

 
Tilbuddet er tidsbegrænset og kan gives op til 6 måneder.   
 

Målgruppe  
 

Alle borgere, som søger om støtte skal som udgangspunkt tilbydes et tidsbegrænset individuelt 
forløb til optræning eller udvikling af færdigheder i Mestringsenheden. 
 
Målgruppen er borgere med: 
- Lettere funktionsnedsættelse eller 
- Lettere sociale problemer 
- Risiko for at udvikle funktionsnedsættelser 
- Risiko for at udvikle sociale problemer 
- Risiko for forværring 

 
Borgere omfattet af personkredsen for § 85 i serviceloven om socialpædagogisk støtte, kan også 
henvises til brug af den tidlige forebyggende indsats. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Tidsbegrænset individuelle forløb, etableret med frivillige, som medvirker til at udvikle færdig-
heder i forhold til aktiviteter, der vedrører hverdagen. Det kan f.eks. være sociale og praktiske 
færdigheder, som er nødvendige for at kunne bo i egen bolig. 
 
Tidsbegrænset individuelle forløb kan bestå af: 
- Økonomi  
- Post 
- Velfærdsteknologi 
- Psykoedukation/Mestring af handicap 

 
Ovenstående liste over ydelser er ikke udtømmende, men alene eksempler. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



STØTTE TIL PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP (HJEMMEHJÆLP) 

 

Politisk godkendt den 24. februar 2021  Side 11 af 69 

Støtte til personlig og praktisk hjælp  
(hjemmehjælp) 
Hvis du oplever, at du ikke længere kan klare din personlige 
pleje eller praktiske opgaver i hjemmet, kan Hedensted Kom-
mune tilbyde dig omsorg, støtte og rådgivning.  
 

Personlig og praktisk hjælp kaldes også hjemmehjælp. 
 

Formålet med hjemmehjælp 
Formålet med hjemmehjælp er at gøre dig i stand til at klare 
dig selv. Hvis dette ikke er muligt, sigter vi sammen mod, at 
du løbende udvikler dig til at kunne klare dig mere og bedre 
selv.   
 

Rehabiliteringsforløb 
Inden du kan få hjemmehjælp, skal Hedensted Kommune vur-
dere, om et tidsafgrænset, korterevarende og målrettet reha-
biliteringsforløb vil kunne forbedre din funktionsevne og der-
med nedsætte dit behov for støtte i hjemmet. 
 

Ved vurderingen lægger Hedensted Kommune vægt på,   
- om du har, eller er i risiko for at få, betydelige begrænsnin-

ger i din fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, 
- om du kan genvinde noget af din funktionsevne og blive 

mere selvhjulpen og dermed forbedre livskvaliteten og 
opnå tryghed ved at leve et uafhængigt liv. 

 

Hedensted Kommune skal sikre sig, at du modtager en sam-
menhængende og helhedsorienteret indsats, der er tilpasset 
dit individuelle behov for hjælp og støtte. Rehabiliteringsfor-
løbet tilrettelægges og udføres med udgangspunkt i dine res-
sourcer og behov, og der fastsættes individuelle mål for forlø-
bet i samarbejde med dig. Under rehabiliteringsforløbet tilby-
der vi den nødvendige hjælp og støtte for at nå de fastsatte 
mål. 
 

I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb vurde-
rer Hedensted Kommune dit behov for støtte fremadrettet.  
 

Hvem kan få støtte til hjemmehjælp? 
Du kan få støtte til hjemmehjælp, hvis du har en midlertidig 
eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sær-
lige sociale problemer og i en periode ikke er i stand til selv at 
udføre den personlig pleje og de praktiske opgaver i hjemmet, 
som f.eks. af- og påklædning, bad, indkøb, tøjvask eller rengø-
ring. 
 

Hedensted Kommune vil vurdere, om dit behov kan afhjælpes 
med træning, hjælpemidler eller velfærdsteknologi f.eks. ved 
at bruge robotstøvsuger- og gulvvasker eller bordopvaske-
maskine. 
 

Der arbejdes rehabiliterende, hvilket betyder, at målet altid er, 
at du genfinder eller så vidt muligt bibeholder dit funktionsni-
veau. Det gør du bedst ved, at du selv laver flest mulige opgaver. 
Den kommunale opgave er derfor at udføre de dele af opgaven, 
som du ikke selv kan.  
 

Hvad kan hjemmehjælp bestå af? 
Personlig hjælp og pleje kan f.eks. bestå af støtte til: 
- Bad  
- Tandbørstning 
- Af- og påklædning 
- Toiletbesøg 
- Hjælp til kropsbårne hjælpemidler (f.eks. hjælp til korset) 
- Indkøb 

 

Du kan modtage personlig pleje hele døgnet, afhængigt af dine 
behov. Plejen bliver typisk udført om morgenen og om afte-
nen.  I weekenden og om natten er omfanget af plejen mindre.  

 

 
Praktisk hjælp kan f.eks. bestå af støtte til: 
- Tøjvask (egenbetaling jf. gældende takstbeskrivelse) 
- Nødvendig rengøring 
- Hjælp til ernæring 
 

Hjemmet som arbejdsplads 
Du skal være opmærksom på, at når du modtager støtte i 
hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det 
betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at 
flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller instal-
lere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få støtte og hjælp. 
 

Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem og Hedensted Kom-
mune henstiller til, at du heller ikke ryger, mens du har besøg 
af medarbejderne. 
 

Fleksibel hjælp 
Du er selv med til at tilrettelægge støtten og løse de enkelte 
opgaver. Derfor har du også mulighed for at bytte én bevilget 
ydelse med en anden ydelse, som du har større behov for den 
pågældende dag. 
 

Du beslutter selv, hvilken ydelse du ønsker. Leverandøren vil 
dog foretage en faglig vurdering i den konkrete situation af, 
om det er forsvarligt at bytte ydelser. Ved tvivl vil leverandø-
ren tage udgangspunkt i den bevilgede ydelse. 
 

Du skal være opmærksom på, at dit behov for hjælp vil blive 
revurderet, hvis du fire gange i træk bytter samme ydelse. 
 

Sådan søger du om hjemmehjælp 
Hvis du ønsker at søge om hjemmehjælp eller har spørgsmål 
til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 

Når der træffes afgørelse om hjemmehjælp, modtager du en 
skriftlig afgørelse.  Afgørelsen indeholder en skriftlig begrun-
delse. 
 

Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om hjemmehjælp, er der brug for, at du opgiver 
relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kommu-
nens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herun-
der indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 

Svarfrist  
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger. 
Nødvendig hjemmehjælp iværksættes med det samme.  
 

Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil afgørelsen 
er afsendt til dig.  
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om hjemmehjælp, kan du 
vælge at klage over afgørelsen. Klagevejledningen vil fremgå 
af den afgørelse, du modtager.  
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp (person-
lig pleje og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjem-
met). Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte 
rammer for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og til-
rettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 

https://www.hedensted.dk/borger/oekonomi-og-tilskud/takster
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Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb i forhold til støtte til personlig og praktisk hjælp 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om rehabiliteringsforløb.  

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 83 a 
 
 

Et tidsafgrænset og målrettet tværfagligt rehabiliteringsforløb med henblik på at gøre borgeren 
selvhjulpen eller nedsætte behovet for hjælp og støtte. 
 
Vurderingen af behov for personlig og praktisk hjælp samt andre kommunale indsatser, sker i 
forbindelse med afslutningen af tilbuddet. 
 

Målgruppe  
 

Alle borgere er som udgangspunkt omfattet af tilbuddet om rehabiliteringsforløb. 
1. Borgere, som ansøger om personlig- og/eller praktisk hjælp, hvor der vurderes at være reha-

biliteringspotentiale. 
2. Borgere, som allerede er visiteret til personlig- og/eller praktisk hjælp og søger om mere 

hjælp, og der vurderes at være rehabiliteringspotentiale. 
3. Borgere, som er visiteret til personlig- og/eller praktisk hjælp, hvor visitator eller andet per-

sonale vurderer, at der er rehabiliteringspotentiale. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Et systematisk forløb målrettet den enkelte borgers behov bl.a. indeholdende: 
- Fastsættelse af mål og plan for forløbet i dialog med borgeren. 
- Træning, støtte og hjælp. 
- Afprøvning af midlertidige hjælpemidler og relevant velfærdsteknologi. 
- Afsluttende funktionsbeskrivelse, der anvendes til visitering efter afsluttet forløb. 

 

I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb skal Hedensted kommune vurdere dit be-
hov for hjælp fremadrettet. Dette gælder også, hvis du ikke kan gennemføre det planlagte forløb.  

 

Andre særlige forhold 
 

Typisk forløbsvarighed er op til 8 uger. 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning 
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Kvalitetsstandard for personlig pleje 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om personlig pleje.  

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 83, stk. 1, nr. 1 
 
 

Hedensted Kommune skal tilbyde personlig pleje til borgere, som på grund af midlertidigt 
eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer ikke selv 
kan udføre disse opgaver.  
 
Forud for afgørelsen skal det vurderes, om et rehabiliteringsforløb efter § 83a kan gøre bor-
geren selvhjulpen eller nedsætte behovet for hjælp. 
 

Målgruppe  
 

Borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer, ikke selv kan udføre den personlig pleje.  
 
- Indsatsen leveres, såfremt vejledning, rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel ikke 

kan afhjælpe problemet.  
- Indsatsen afhjælper væsentlige følger af borgerens nedsatte fysiske eller psykiske funkti-

onsevne eller særlige problemer.  
- Indsatsen skal hjælpe borgeren til at udvikle, genvinde og bibeholde evnen til igen at va-

retage egen pleje eller dele af den.   
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Personlig pleje 
Hjælp og støtte til følgende: 

- Bad tilbydes som udgangspunkt 1-2 gange om ugen (sengebad eller brusebad). Der kan 
ved særligt behov bevilliges bad op til 3-4 gange pr. uge. 
I hjem, hvor de fysiske rammer ikke kan godkendes iht. arbejdspladsvurderingen (APV), 
tilbydes bad på ét af kommunens plejehjem. Kørsel hertil bestilles af leverandøren.  

- Øvre og nedre toilette 
- Af-/påklædning og rengøring af kropsbårne hjælpemidler, bevilget som følge af en 

nedsat funktionsevne, f.eks. proteser, skinner, høreapparat, briller o.l. 
- Toiletbesøg: Herunder skift af ble, tømme urinkolbe, urinpose eller toiletstol.  
- Tandbørstning og mundpleje: Herunder børstning af tænder/protese og almindelig 

mundpleje, f.eks. mundskyl.  
- Barbering: Fjernelse af skæg. 
- Negleklipning på hænder og fødder: Leveres udelukkende i ukomplicerede tilfælde, 

hvor indsatsen ikke medfører en øget risiko for borgers helbredstilstand generelt. Hel-
bredstilstande, der udelukker indsatsen, kan b.la. omfatte nedgroede negle, neglesvamp, 
diabetes, neuropati og andre forhold, der medfører nedsat sensibilitet og øget risiko for 
infektion eller personskade. 

- Forflytninger: Herunder at komme op/i seng, bækkenstol, hvilestol o.l. Indsatsen kan 
leveres som guidning, støtte til manuelle forflytninger eller via hjælpemidler som lift o.l.  

- Lejring og vending: Herunder at blive lejret i seng, stol, kørestol o.l. 
 
 

Indkøb 
Borgere, som ikke er i stand til at benytte tekniske redskaber f.eks. online supermarked 
eller telefonisk varebestilling, kan én gang om ugen tilbydes følgende: 

- Skrive indkøbsliste, bestille varer via telefon/internet, modtage varer/sætte varer på 
plads. 

 
Ernæring 
Borgere, som ikke er i stand til, at sikre sig tilstrækkelig indtagelse af væske og mad, kan få 
hjælp til ernæring i en kortere eller længere periode.  
 
Ernæring kan f.eks. være hjælp til: 

- madlavning. Borgeren skal i videst muligt omfang deltage i udførelsen af de opgaver, der 
gives hjælp til 

- tilberedning af morgenmad/frokost i mikrobølgeovn 
- opvarmning af færdigmad 
- servering af væske og mad, samt hjælp til spisning 
- efterse køleskab for gamle madvarer 
- oprydning og opvask, som ligger i naturlig forlængelse af måltidet 

o ernæring, opvask og oprydning efter gæster indgår ikke i indsatsen 
o opvask foregår alle dage undtagen i weekender og helligdage og opvask foregår, 

som udgangspunkt, kun ved brug af opvaskemaskine. 
 
Ydelsen tilbydes dagligt eller efter behov. 
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Borgeren visiteres som udgangspunkt ikke til hjælp til de praktisk opgaver ved ernæring, 
hvis husstandens medlemmer kan klare opgaven ved fælles hjælp. 
 
 

Andre særlige forhold 
 

Tilrettelæggelse af indsatsen sker med fokus på formålet for bevillingen og i tæt dialog mel-
lem borgeren og leverandøren. Indsatsen leveres altid jf. principperne for hjælp til selvhjælp 
og skal løbende tilpasses borgerens funktionsevne.  
 
Personlig pleje aftales i dialog mellem borgeren og leverandøren jf. reglerne om fleksibel 
hjemmehjælp efter § 94a i serviceloven (bytteydelser). 
 
Levering af indsats 
Morgenpleje leveres som udgangspunkt i tidsrummet kl. 07.00-11.00, og aftenpleje leveres 
som udgangspunkt i tidsrummet kl. 17.00-23.00. 
 
I weekenden og om natten løses kun de opgaver, som ikke kan udsættes til hverdage inden 
for almindelig arbejdstid. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
Borgeren kan frit vælge mellem leverandørerne, der er godkendt af Hedensted Kommune.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hedensted.dk/borger/aeldre/hjemmehjaelp/frit-leverandoervalg
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Kvalitetsstandard for støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om støtte til nødvendige 
praktiske opgaver i hjemmet.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 83, stk. 1, nr. 2 
 
 

Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet har som primære formål at gøre borgeren i 
stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre borgeren i 
stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. 
 

Forud for afgørelsen skal det vurderes, om et rehabiliteringsforløb efter § 83a kan gøre borge-
ren selvhjulpen eller nedsætte behovet for hjælp. 
 

Målgruppe  
 

Borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer, ikke selv kan udføre de praktiske opgaver i hjemmet.  
 

- Indsatsen leveres såfremt vejledning, ændret arbejdsgange, rehabilitering, træning, ændret 
indretning af boligen eller et hjælpemiddel/forbrugsgode ikke kan afhjælpe problemet. 

- Indsatsen afhjælper væsentlige følger af borgerens nedsatte fysiske eller psykiske funkti-
onsevne eller særlige problemer. 

- Indsatsen skal hjælpe borgeren til at udvikle, genvinde og bibeholde evnen til igen at vare-
tage egen husførelse eller dele af den. 

 

Borgere uden for målgruppen: 
Hvis borgeren og husstandens øvrige medlemmer ved fælles hjælp kan varetage de nødven-
dige praktiske opgaver i hjemmet, kan der ikke bevilges støtte. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Rengøring 
Støtten omfatter nødvendig rengøring i én stue, ét køkken, ét badeværelse, ét soveværelse og 
gangarealer mellem disse. Den nødvendige rengøring svarer til et samlet areal på max. 65 m2. 
 
Støtten kan bestå af: 

- Støvaftørring på ryddede overflader i ”nå højde”. Genstande på overfladerne flyttes ikke. 
- Aftørring af sanitet og spejl på badeværelse 
- Almindelig gulvvask af befærdede arealer. Løse tæpper og møbler flyttes ikke 
- Almindelig støvsugning af befærdede arealer. Der støvsuges på faste gulvtæpper og gulve. 

Løse tæpper og møbler flyttes ikke 
- Rengøring af hjælpemidler kan indgå i ydelsen, hvis det er en forudsætning for, at hjælpe-

midlet kan anvendes i hjemmet 
 
Rengøringen aftales i dialog mellem borgeren og leverandøren jf. reglerne om fleksibel hjem-
mehjælp efter § 94a i serviceloven (bytteydelser). 
 
Leverancer  
Der bevilges støtte til rengøring hver 2. uge á 20 minutter varighed, medmindre der er særlige 
forhold, da kan der bevilliges støtte til rengøring hver 2. uge á 45 minutters varighed. 
 

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

Eksempel på leverancer, hvis en borger er tildelt 20 minutters rengøring: 
Eksempel 1: Alle 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 mellem kl. 08.00 – 16.00.  
 

Hvad skal borgeren stille til rådighed? 
Borgeren skal stille følgende til rådighed: 

- Arbejdsmiljøvenlig stangstøvsuger minimum 1,2 meter 
- Gulvmoppe med langt teleskopskaft eller minimum 1,5 meter 
- Klude 
- Arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler 

 
Følgende indgår som udgangspunkt ikke i kommunes serviceniveau: 

- Aftørring af skabslåger, fodlister, dørpaneler uden synlige pletter 
- Støvsugning af møbler 
- Vinduespudsning udvendig og indvendig 
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- Ekstra rengøring, herunder vask af gardiner, persienner/paneler, pudsning af kobber og 
sølvtøj 

- Ekstra rengøring på grund husdyr 
- Rengøring ved flytning og efter håndværkere 
- Afkalkning af badeværelse uden synlige kalkpletter 
- Flytning af møbler i forbindelse med rengøring 
- Vende og støvsuge madrasser 
- Opgangs trappevask 
- Huslige pligter i forbindelse med gæster, logerende. 
- Opgaver som husstanden selv kan klare 

 
Nødvendig ekstra rengøring 
Dette er et tilbud til de borgere, hvor den tilbagevendende rengøring, der normalt udføres i 
forbindelse med opretholdelse af hjemmet, ikke er tilstrækkelig og der efter en konkret og in-
dividuel vurdering, ses et behov for ekstra rengøring.  
 
Nødvendig ekstra rengøring kan bestå af hjælp til: 
- Større oprydningsopgaver 
- Vask af synlige pletter på skabe, paneler eller dørkarme  
- Vask eller afkalkning af fliser på badeværelset 
- Afrimning af fryser 

 
Nødvendig ekstra rengøring er ikke en del af den almindelige løbende rengøring og kan maksi-
malt ydes én gang om året á 45 minutters varighed.  
 
Tøjvask 
Hedensted Kommune anvender eksterne leverandører til tøjvask. Leverandøren henter og  
afleverer tøjet, som udgangspunkt hver 14. dag.  
Hvis borgeren ikke selv er i stand til at pakke tøj og lægge det på plads eller have kontakten til 
leverandøren, kan borgeren få hjælp hertil. 
 
I henhold til betalingsbekendtgørelse for §§ 79, 83 og 84 i serviceloven opkræves en egenbeta-
ling svarende til de for borgerne sparede udgifter (se gældende takstbeskrivelse). 
 

Andre særlige forhold 
 

Erstatningsrengøring 
Hvis borgeren aflyser et besøg, gives der erstatningsrengøring, hvis aflysningen er på grund af: 

- Akut lægebesøg, behandling/kontrol på sygehus og ved speciallæge 
- Uforudsete situationer af familiær karakter, f.eks. begravelse, ulykkestilfælde, akut sygdom. 

 
Erstatningsrengøring gives ikke, hvis aflysningen er på grund af f.eks.: 

- Udrejse, besøg af gæster, besøg hos venner/bekendte, udflugter, frisør, indlæggelse. 
 
Rengøring ved infektionssygdomme 
Statens Serum Institut (Central Enhed for infektionshygiejne, CEI) har udarbejdet nogle infek-
tionshygiejniske retningslinjer, som skal følges. Retningslinjerne findes her.  
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning 
Borgeren kan frit vælge mellem leverandørerne, der er godkendt af Hedensted Kommune.  
 

 

 
 
 
 

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+Social%2fSocialforvaltning+pakke%2fAegteskygge+Love+og+administrative+forskrifter%2fLov+om+social+service+traeder%2fLov+og+tilhoerende%2fAfsnit+V%2f&fn=popname%3aBekendtg%c3%b8relser&docId=bek20141576-full
https://www.hedensted.dk/borger/oekonomi-og-tilskud/takster
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer
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Madservice  
Madservice er et tilbud til dig, der på grund af nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer ikke 
er i stand til selv at lave mad. 
 
Som udgangspunkt kan du ikke visiteres til madservice, hvis du 
har pårørende i hjemmet, der kan varetage det fornødne. 
 
Formålet med madservice 
Formålet med madservice er, du får leveret færdiglavet mad fra 
en af Hedensted Kommunes leverandører.  
 
Hvad er madservice? 
Du har mulighed for, at vælge mellem kold mad (som skal op-
varmes) eller varm mad til levering i eget hjem. 
 

- Et varmholdt måltid, består af: Hovedret og biret. 
- Et koldt måltid, består af: Hovedret og evt. biret.  

Desuden har du mulighed for tilkøb af f.eks. mellemmålti-
der, energidrikke og supper. 

 
Den kolde mad Den varme mad 

Levering 
1 gang om ugen mellem  
kl. 08.00-14.30.  
 

Du skal selv anskaffe en  
mikrobølgeovn til opvarm-
ning af maden.  
 

Leveringstidspunktet 
+/- 1 time fra det aftalte tids-
punkt. 
 

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  
ruter/afstande dispenseres 
for 15 min. 

Pris 2021 
Prisen for madservice fastsættes hvert år af Byrådet. 
 

Kølet mad 
Pris (kr./portion) 
 

Hovedret                       48.00,- 
Biret                                  7.00,- 
 

Varmholdt mad  
Pris (kr./portion)  
 

Hovedret og biret        55.00,- 

Udbringning  
pr. levering                           6.00,- 
 

Udbringning  
pr. levering                        6.00,- 

 
Når du er visiteret til madservice kan du få minimum 4 portio-
ner pr. uge. Hvis du er visiteret til daghjem, kan det ugentlige 
antal dage fratrækkes de 4 portioner pr. uge.  
 
Kostformer 
Hedensted Kommune tilbyder følgende kostformer som mad-
service: 
- Normalkost 
- Kost til småt-spisende 
- Kost med modificeret konsistens 
- Kost til allergikere og eller intolerante 
- Kalium – og eller fosfat reduceret kost 
- Vegetarkost 

 

Menuvalg 
Der er på såvel det kolde og varme madtilbud mulighed for me-
nuvalg. Menuvalgene er forskellige fra leverandør til leveran-
dør (se pjece fra leverandøren). 
 

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

 

 
Sådan søger du om madservice 
Hvis du ønsker at søge om madservice eller har spørgsmål til 
indsatsen, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20 mandag-fredag  
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Når kommunen træffer afgørelse om madservice, modtager du 
en skriftlig afgørelse.  Afgørelsen indeholder en skriftlig be-
grundelse. 
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om hjælp til madservice, er der brug for, at du op-
giver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kom-
munens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, her-
under indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 
Svarfrist  
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 2 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil afgørelsen er 
afsendt til dig.  
 

Sådan leveres maden 
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 hvor ma-
den produceres, hvorved du sparer leveringsomkostningerne. 
 

Du har frit valg mellem kommunale eller private leverandører, 
oversigten finder du på Hedensted Kommunes hjemmeside: 
https://www.hedensted.dk/borger/ael-dre/hjemme-
hjaelp/frit-leverandoervalg 
 
Hvordan afmelder du madservice? 
Hvis du ønsker, at afmelde en levering, f.eks. hvis du skal til en 
fødselsdag, skal afmeldingen ske senest kl. 12.00 dagen før le-
veringen. Hvis du gentagne gange afbestiller din mad, vil dit be-
hov for madservice blive revurderet.  
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om madservice, kan du 
vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstan-
dard for madservice. Kvalitetsstandarden beskriver de politi-
ske bestemte rammer for serviceniveauet. Madservice bliver 
bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med 
disse rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hedensted.dk/borger/ael-dre/hjemmehjaelp/frit-leverandoervalg
https://www.hedensted.dk/borger/ael-dre/hjemmehjaelp/frit-leverandoervalg
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Kvalitetsstandard for madservice 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om madservice.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 83, stk. 1, nr. 3 

Hedensted Kommune skal tilbyde madservice til borgere, som ikke selv er i stand til at lave mad 
på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. 
 

Målgruppe  
 

Madservice er til borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med sær-
lige sociale problemer ikke er i stand til selv at lave mad. 
 
Borgeren kan som udgangspunkt ikke blive visiteres til madservice, hvis der er pårørende i hjem-
met, som kan varetage det fornødne. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Madservice er et tilbud om et dagligt hovedmåltid (varmholdt eller kølet mad) leveret til borge-
rens eget hjem. 

- Et varmholdt måltid indeholder hovedret og biret. 
o Der er desuden mulighed for tilkøb af proteindrikke 

- Et koldt måltid indeholder hovedret og evt. biret. 
o Der er desuden mulighed for tilkøb af f.eks. mellemmåltider, proteindrikke og supper. 

 
Borgeren kan visiteres til minimum 4 portioner pr. uge. Hvis borgeren er visiteret til daghjem, kan 
det ugentlige antal dage fratrækkes de 4 portioner pr. uge. 
 
Som udgangspunkt kan der ikke visiteres til madservice, hvis husstandens medlemmer kan klare 
opgaven ved fælles hjælp. 
 

Andre særlige forhold 
 

Maden bliver fremstillet uden for borgerens hjem og leveres til en fast pris.  
Prisen/taksten for madservice og levering fastsættes af Hedensted Kommune.  
 

- Borgeren skal være hjemme og modtage maden i det aftalte tidsrum, med mindre andet er 
aftalt. 

- Afmeldingen af en levering skal ske senest kl. 12.00 dagen før leveringen. Hvis en borger af-
bestiller ydelsen i mere end 4 uger, bliver Velfærdsrådgivningen orienteret af leverandøren, 
der laver en revurdering af behovet. 

- Ved forgæves kørsel uden gyldig grund opkræves betaling. 
 
Det er desuden muligt at blive visiteret til at spise måltidet på et lokalt plejehjem/cafe. 
 
Levering af madservice 

- Den kolde mad: Der er max. 1 levering pr. uge. Leveringstidspunktet skal holdes inden for +/- 
1 time af det aftalte tidspunkt.  
Borgeren skal selv anskaffe mikrobølgeovn til opvarmning af maden. 

- Den varme mad: Leveres i tidsrummet fra kl. 11.00 - 13.00. Dog kan der ved særlig lange ru-
ter/afstande være op til 15 minutters afvigelse. 

 
Chaufføren kan være behjælpelig med at anbringe maden i borgerens køleskab, hvis der er behov 
for det. 
 
Måltiderne er i overensstemmelse med anbefalingerne i ”Den Nationale Kosthåndbog”. Der tages 
udgangspunkt i et dagligt energiindtag på 9000 kJ. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
Madservice leveres af en af Hedensted Kommunes godkendte leverandører.  
 

 
 
 
 
 

https://www.hedensted.dk/borger/oekonomi-og-tilskud/takster
https://www.hedensted.dk/borger/aeldre/hjemmehjaelp/frit-leverandoervalg
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Afløsning i hjemmet 
Tilbuddet er til dig, som passer en nærtstående med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne og hvor denne person kun med 
meget støtte kan varetage egne behov, og hvor du varetager 
hele eller væsentlige dele af den personlige pleje, tilsyn og om-
sorg. 
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din nærtståen-
des situation og afklarer behovet for hjælp og støtte, herunder 
om din nærtstående kan bevilges afløsning i hjemmet. 
 

Du vil i forbindelse med din ansøgning, få råd og vejledning med 
fokus på om din nærtstående kan have gavn af andre offentlige, 
private eller frivillige tilbud.  
 
Formålet med afløsning i hjemmet 
Det kan kræve meget af dig, som passer en plejekrævende nært-
stående i hjemmet. Du kan derfor, efter en konkret, individuel 
vurdering tilbydes afløsning i hjemmet.  
 
Denne form for hjælp kan være en forudsætning for, at din 
nærtstående kan blive boende i hjemmet. 
 
Hvad består afløsningen af?  
Du kan som pårørende til en nærtstående med nedsat fysisk el-
ler psykiske funktionsevne tilbydes op til 3 timers afløsning pr. 
uge.  
 
Sådan søger du om afløsning i hjemmet  
Hvis du ønsker at søge om afløsning i hjemmet eller har spørgs-
mål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag  
mellem kl. 09.00-13.00.   
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 

Afløsning er en naturalydelse. Det betyder, at du ikke har mu-
lighed for selv at vælge en afløser, idet det er Hedensted Kom-
mune, der udpeger, hvem der skal varetage opgaven.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om afløsning i hjemmet, er der brug for, at du op-
giver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kom-
munens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, her-
under indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 
Hvad koster afløsning i hjemmet? 
Afløsning i hjemmet er gratis for dig.  
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om afløsning i hjemmet, 
kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for afløsning i hjemmet.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilret-
telagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for afløsning i hjemmet 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om afløsning i hjemmet.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 84, stk. 1 
 

Afløsning i borgerens hjem. 

Målgruppe Ægtefælle eller andre nære pårørende, som i eget hjem passer en borger med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. 
Det er en betingelse, at borgeren med den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne kun 
med meget støtte kan varetage egne behov, og at pårørende varetager hele eller væsentlige dele 
af den personlige pleje, tilsyn og omsorg. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Indsatsen omfatter som udgangspunkt afløsning op til 3 timer pr. uge. 
 
Afløsning kan bestå af f.eks.: 

- Socialpædagogisk hjælp 
- Optræning 
- Personlig ledsagelse 
- Befordring 
- Kost 
- Personlig og praktisk hjælp (svarende til kvalitetsstandarderne efter § 83 i serviceloven). 

 
Der kan som udgangspunkt ikke bevilges afløsning i eget hjem, hvis borgeren med den nedsatte 
funktionsevne har et aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven eller er i stand til at 
være alene. 
 

Andre særlige forhold Indsatsen gives som udgangspunkt, på hverdage i dagtimerne mellem kl. 08.00-17.00. 
 
Pårørende skal, som udgangspunkt, aftale dato og tid for indsatsen med leverandøren 2 uger før 
levering. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
Velfærdsrådgivningen anviser og godkender leverandører. Personlig og praktisk hjælp efter  
§ 84 i serviceloven er ikke omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. 
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Aflastning uden for hjemmet 
Tilbuddet er til dig, som passer en nærtstående med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne og hvor denne person 
kun med meget støtte kan varetage egne behov, og hvor du 
varetager hele eller væsentlige dele af den personlige pleje, 
tilsyn og omsorg.  
 

Tilbuddet er også til dig, som er enlig og i en periode har et 
særligt behov for omsorg og pleje.  
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for aflastning uden for hjemmet. 
 

Du vil i forbindelse med din ansøgning, få råd og vejledning 
med fokus på om du kan have gavn af andre offentlige, pri-
vate eller frivillige tilbud. 
 
Formålet med aflastning uden for hjemmet  
Til dig, der passer en pårørende i hjemmet: 
Det kan kræve meget af dig, som passer en plejekrævende 
pårørende i hjemmet. Du kan derfor, efter en konkret, indi-
viduel vurdering tilbydes aflastning, hvor din pårørende får 
ophold uden for hjemmet.  
 
Denne form for hjælp kan være en forudsætning for, at din 
pårørende kan blive boende i hjemmet. 
 
Til dig, der bor alene og har behov for aflastning: 
Hvis du bor alene, kan du komme i en situation, hvor et mid-
lertidigt ophold vil være den bedste løsning, hvis der skal 
ydes den optimale pleje og omsorg.  
 
For eksempel til dig, der er udskrevet fra hospitalet efter et 
hoftebrud, og har behov for lidt ekstra opsyn de første par 
uger. Eller hvis du får en dobbeltsidig lungebetændelse af 
en karakter, der ikke nødvendiggør hospitalsindlæggelse, 
men hvor du føler sig utryg ved at være alene hjemme.  
 
Der er alene tale om et tilbud, og du kan derfor vælge ikke 
at tage imod tilbuddet, men i stedet få den eventuelt for-
nødne hjælp i egen bolig. 
 
Sådan søger du om aflastning uden for hjemmet 
Hvis du ønsker at søge om aflastning uden for hjemmet el-
ler har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.   
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Aflastning er en naturalydelse. Det betyder, at du ikke har 
mulighed for selv at vælge aflastningssted, idet det er He-
densted Komme, der bestemmer, i hvilke tilbud der kan til-
bydes aflastning.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om aflastning uden for hjemmet, er der brug 
for, at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til 
Hedensted Kommunens udredning af dine behov og dit 
funktionsniveau, herunder indhentning af eventuelle læge-
oplysninger. 
 
Hvad koster aflastning uden for hjemmet? 
Du vil i forbindelse med din aflastning blive opkrævet en 
egenbetaling for kost.  
 
Du skal ligeledes selv sørge for transport til aflastningen.  

 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har 
fået en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om aflastning uden for 
hjemmet, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for aflastning uden for hjemmet.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Din aflastning bliver bevilget og til-
rettelagt individuelt i overensstemmelse med disse ram-
mer. 
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Kvalitetsstandard for aflastning uden for hjemmet 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om aflastning uden for 
hjemmet. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 84, stk. 1 og 2 
 

Aflastning uden for borgerens hjem i dag- eller døgnophold i plejehjem, plejebolig eller midler-
tidige botilbud m.v. 

Målgruppe - Ægtefælle eller andre nære pårørende, som i eget hjem passer en person med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne. 

- Enlige borgere, som i periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 
 
Det er en betingelse, at borgeren med den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne kun 
med meget støtte kan varetage egne behov, og at pårørende varetager hele eller væsentlige dele 
af den personlige pleje, tilsyn og omsorg. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Aflastning bevilges efter en konkret og individuel vurdering. 
 
Aflastning tilbydes i forbindelse med ferie og weekendophold i op til 21 dage pr. år - som ud-
gangspunkt maksimalt 14 dage i træk. Der skal senest ansøges om dette 2 måneder før start.  
Det samme er gældende for borgere, der i en periode har behov for omsorg og pleje i et midler-
tidigt døgnophold. 
 
Aflastning kan bestå af f.eks.: 

- Socialpædagogisk hjælp 
- Optræning 
- Personlig ledsagelse 
- Befordring 
- Kost 
- Personlig og praktisk hjælp (svarende til kvalitetsstandarderne efter § 83 i serviceloven). 

 
Der kan som udgangspunkt ikke bevilges aflastning, hvis borgeren med den nedsatte funkti-
onsevne har et aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven eller er i stand til at 
være alene. 
 

Andre særlige forhold - Borgeren bliver opkrævet egenbetaling kost.  
- Borgeren skal selv sørge for transport. 

 

Hvem behandler  
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
Velfærdsrådgivningen anviser og godkender leverandører. 
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Midlertidigt døgnophold 
Tilbuddet er til dig, der har en fysisk eller psykisk funkti-
onsnedsættelse og passes af en ægtefælle eller nær pårø-
rende. 
 
Tilbuddet er også til dig, som har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, der i en periode har et særligt behov 
for træning, støtte, omsorg og pleje eller vurdering. 
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for et midlertidigt døgnophold. 
 

Du vil i forbindelse med din ansøgning, få råd og vejledning 
med fokus på om du kan have gavn af andre offentlige, pri-
vate eller frivillige tilbud. 
 
Formålet med et midlertidigt døgnophold  
At du får den nødvendige støtte i en kortvarig og tidsbe-

grænset periode til at du kan genvinde eller vedligeholde 

dit fysiske og/eller psykiske funktionsniveau. 

Sådan søger du om midlertidigt døgnophold 
Hvis du ønsker at søge om midlertidigt døgnophold eller 
har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  Alle rådgivere kan kontaktes di-
rekte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Du kan finde mere information om midlertidige døgnop-
hold på Hedensted Kommunes hjemmeside.  
 
Midlertidigt døgnophold er en naturalydelse. Det betyder, 
at du ikke har mulighed for selv at vælge det midlertidige 
døgnopholdssted, idet det er Hedensted Komme, der be-
stemmer, i hvilke tilbud der kan tilbydes midlertidig døgn-
ophold.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om midlertidigt døgnophold, er der brug for, 
at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til He-
densted Kommunens udredning af dine behov og dit funk-
tionsniveau, herunder indhentning af eventuelt lægeoplys-
ninger. 
 
Hvad koster et midlertidigt døgnophold? 
Du vil i forbindelse med dit midlertidige døgnophold blive 
opkrævet en egenbetaling for kost. 
 
Du skal ligeledes selv sørge for transport til det midlertidige 
døgnophold.  
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger. 
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har 
fået en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om midlertidigt døgn-
ophold, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for midlertidigt døgnophold.  
 

 
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Dit midlertidige døgnophold bliver 
bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med 
disse rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/midlertidigt-ophold
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Kvalitetsstandard for midlertidigt døgnophold  
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om midlertidigt døgnop-
hold. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service 
§§ 83, 83.a, 84. stk. 1 og 
2, 86. stk. 1 og 2 
 
Bekendtgørelse af  
Sundhedsloven, §§ 138 
og 140  
 

Midlertidigt døgnophold visiteres i henhold til § 84 i serviceloven. 
Hedensted Kommune skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre 
nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hedensted 
Kommune skal ligeledes tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt 
behov for omsorg og pleje. 
 
Derudover tilbydes personlig pleje, rehabilitering og træning ud fra §§ 83, 83a og 86 i serviceloven, 
samt sygepleje og genoptræning i henhold til §§ 138 og 140 i sundhedsloven. 

Målgruppe Følgende målgrupper vil kunne visiteres til et midlertidigt døgnophold: 
1. Borgere, som efter endt behandling på hospital eller borgere, som kommer hjemmefra og har 

behov for omfattende døgngenoptræning og fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsniveau 
gør, at borgeren ikke kan opholde sig i eget hjem. Der er på sigt evt. behov for ændringer i bor-
gerens bolig for at optimere mulighederne for at blive mest mulig uafhængig af andre.  
Inden ophold visiteres, har visitator vurderet, om det er muligt at yde indsatsen i egen bolig. 

2. Borgere, som efter endt behandling på hospital eller borgere, som kommer hjemmefra og har 
behov for almindelig genoptræning, da borgeren ikke har genvundet tidligere fysiske, psykiske 
og/eller sociale funktionsniveau og derfor endnu ikke kan fungere selvstændigt i eget hjem. 

3. Borgere, som har en nyopstået fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse, der gør, at 
borgeren i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, der ikke kan varetages i egen 
bolig, men hvor det samtidig ikke er nødvendigt, at være indlagt på hospital. Eller borgeren 
har et nyt opstået behov for særlig pleje og omsorg på grund af, at ægtefælle, samlever eller 
anden nærtstående har et akut opstået fravær. 

4. Borgere, som har en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse, heriblandt demenslidelse 
og ægtefælle, samlever eller anden nærtstående passer borgeren, men har behov for aflastning. 

5. Borgere, som har et særligt behov for lindring samt palliativ pleje og omsorg. 
6. Borgere, som har behov for at få vurderet mulighederne for at kunne blive boende i egen bolig. 
7. Borgere, som har en demenssygdom, hvor der enten er udvikling i demenssygdommen og/ 

eller adfærden er ændret i et sådant omfang, at det ikke længere hverken er muligt eller for-
svarligt, at borgeren opholder sig i egen bolig. Alle muligheder for optimering af hjælp og støtte 
i egen bolig skal være afprøvet. Ligeledes er det nødvendigt, at det ændrede sygdomsbillede er 
revurderet af relevante samarbejdspartnere heriblandt praktiserende læge. 

8. Borgere, som afventer plejebolig, men kan efter en konkret individuel vurdering ikke tilbringe 
ventetiden i egen bolig. 

 
I forbindelse med det midlertidige ophold ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte sva-
rende til det niveau, som borgeren vil blive tildelt, hvis borgeren opholdte sig i eget hjem.  
 

Ved et midlertidigt ophold er der personale tilstede hele døgnet.  
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Hedensted Kommune kan tilbyde følgende typer af døgnophold: 
1. Døgngenoptræning [komplekst forløb] kan maksimalt vare 12 uger. 
2. Døgngenoptræning [ikke komplekst forløb] kan maksimalt vare 2 uger, men mulighed for et 

rehabiliteringsforløb efterfølgende i eget hjem. 
3. Døgnophold/aflastningsophold, ved nyopstået sygdom eller pårørendes akut opståede fravær 

kan maksimalt vare 2 uger.  
4. Planlagt døgnophold/planlagt aflastningsophold kan maksimalt vare 3 uger pr. kalenderår, og 

skal varsles senest 8 uger før opholdets start. 
5. Døgnophold på grund af behov for palliativ lindring, pleje og omsorg kan som udgangspunkt 

maksimalt vare 4 uger, medmindre der er en sundhedsfaglig vurdering, der konkluderer at 
der er behov for en længere periode. 

6. Døgnophold på grund af behov for observation og vurdering kan maksimalt vare 4 uger. 
7. Døgnophold på grund af udvikling i demenssygdom kan maksimalt vare 4 uger, eller til dagen 

efter en tilbudt overtagelsesdato af en egnet bolig. 
8. Døgnophold i ventetiden på ny egnet bolig kan maksimalt vare 8 uger. 
 
Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret 
individuel vurdering af borgerens behov. Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til 
kommunens kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. 
 

Hyppighed af træningsmoduler afhænger af borgerens behov. I forbindelse med borgerens mid-
lertidige ophold ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som 
borgeren vil blive tilbudt, hvis borgeren opholdte sig i eget hjem. 
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Der er personale tilstede hele døgnet. 
 

Inden for 1-4 dage bliver der afholdt en opstart- og forventningssamtale samt overordnet aftale 
om opholdets varighed. 
 

Andre særlige forhold - Borgeren bliver opkrævet egenbetaling for kost efter gældende takst.  
- Borgeren skal selv sørge for transport. Hvis der er behov for liggende transport eller handicap-

kørsel kan borgeren ansøge om tilskud til dette via Kørselskontoret. 
 
Borgeren skal selv medbringe: 
- Sondeernæring og proteindrik. 
- Egen medicin, medicinæsker, pille-knuser samt udbringning af medicin fra apotek. (apoteker-

regning og udbringning kan betales via PBS). 
- Insulin og blodsukkerapparat. 
- Urinkolbe. 
- Kompressionsforbindinger. 
- Skyllevæske til kateter. 
- Bleer. 
- Eventuelle allerede udleverede hjælpemidler (dog ikke plejeseng).  

 

Hvem behandler  
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
Velfærdsrådgivningen anviser og godkender det midlertidige ophold. 
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Socialpædagogiske støtte 
Tilbuddet er til dig, som har et betydelig behov for støtte på 
grund af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne 
eller dine særlig sociale problemer.  
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om 
du kan bevilges socialpædagogisk støtte. 
 

Du vil i forbindelse med din ansøgning få råd og vejledning 
med fokus på, om du kan have gavn af andre offentlige, pri-
vate eller frivillige tilbud.  
 
Hvad er socialpædagogisk støtte? 
Socialpædagogisk støtte kan bestå af hjælp, rådgivning, 
støtte eller omsorg. Støtten kan også bestå af oplæring i el-
ler genoptræning af en række færdigheder. 
 

Hedensted Kommune tager ved vurderingen udgangspunkt 
i dine særlige behov og forudsætninger.  
 
Tildeling af socialpædagogisk støtte sker altid på baggrund 
af en konkret, individuel vurdering af dine behov for hjælp, 
ligesom hjælpen tilrettelægges i samarbejde med dig ud fra 
dine behov og forudsætninger. 
 

Støtten kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. 
rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller 
ledsagelse. 
 

Det er også muligt at modtage socialpædagogisk støtte un-
der kortere ophold uden for din bopæl.  
 
Hvem kan få socialpædagogisk støtte? 
Socialpædagogisk støtte kan gives til dig, der har behov for 
hjælp i mange situationer i din hverdag. Dit behov for hjælp 
skal være en følge af din nedsatte funktionsevne eller dine 
særlige sociale problemer. 
 
Det er også en forudsætning, at du ikke kan få dine behov 
for socialpædagogisk støtte dækket på anden måde. 
 
Formålet med socialpædagogisk støtte 
Formålet med socialpædagogisk støtte er at yde hjælp til 
selvhjælp, således at du kan leve et liv på egne betingelser. 
Hedensted Kommune udfører ikke opgaverne for dig, men 
lærer dig selv at blive i stand til at udføre bl.a. huslige opga-
ver.  
 

Målet er, at du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fy-
siske eller sociale funktioner. I nogle tilfælde er der fokus 
på at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder, 
og i andre tilfælde er der fokus på at yde en sådan støtte, at 
du kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere 
aktiv hverdag. 
 
Sådan søger du om socialpædagogisk støtte  
Hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk støtte eller 
har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20 mellem mandag-
fredag kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 

Når kommunen træffer afgørelse om socialpædagogisk 
støtte, modtager du en skriftlig afgørelse.  Afgørelsen inde-
holder en skriftlig begrundelse.  

 
Kan jeg få socialpædagogisk støtte, hvis jeg bor i en 
handicapbolig? 
Du kan få socialpædagogisk støtte, uanset hvilken bolig-
form du bor i.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om socialpædagogisk støtte, er der brug for, at 
du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommu-
nens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, her-
under indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 
Hvad koster socialpædagogisk støtte? 
Socialpædagogisk støtte er gratis for dig.  
 
Du skal dog som udgangspunkt selv betale for din kørsel, 
hvis støtten foregår i Mestringsenhedens lokaler i Tørring, 
Hedensted eller Juelsminde.  
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber, indtil du har 
fået en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om socialpædagogisk 
støtte, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for socialpædagogisk støtte.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilret-
telagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om socialpædagogisk 
støtte.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 85 
 
 

Hedensted Kommune skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling 
af færdigheder til borgere, der har behov herfor på grund af betydelig* nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer. 
 

*Betydelig = Borgeren har behov for hjælp i mange væsentlige sammenhænge. Funktionsnedsæt-
telsens betydning for borgeren bliver derfor i højere grad indgribende og vil ofte være af betydelig 
karakter. 
 

Den socialpædagogiske støtte skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne præ-
misser. 
 

Tildeling af socialpædagogisk støtte skal altid ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering 
af den enkelte borgers behov for hjælp.  
 

Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer, der har behov for socialpædagogisk støtte. Socialpædagogisk støtte kan 
ydes uanset borgerens boligform. 
 
Krav om årsagssammenhæng: Borgerens behov for støtte skal være betinget af funktionsned-
sættelsen eller særlige sociale problemer. 
 

Krav om kompensationsbehov: Hvis borgeren på anden vis får opfyldt sit støttebehov, kan ved-
kommende ikke få socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven. 
 

Krav om personkredsvurdering: Vurderingen skal ske i forhold til hver aktivitet eller funktion. 
Det betyder, at borgeren kan være i personkredsen for nogle aktiviteter eller funktioner, men ikke 
er det for andre. 
 

Det er en forudsætning, at borgeren er motiveret for at indgå i et samarbejde omkring indsatsen. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Indsatsen tilrettelægges efter en konkret individuel vurdering ud fra den enkelte borgers samlede 
livssituation. 
 
Ydelsens indhold og omfang bestemmes med udgangspunkt i borgerens ønsker set i sammenhæng 
med kommunens serviceniveau  
 
Socialpædagogisk støtte kan f.eks. bestå af: 

- Støtte via velfærdsteknologi. 
- Gruppeforløb. 
- Individuel støtte. 

 
Indsatsen kan ydes som individuel støtte i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan overføre sine fær-
digheder eller ikke er i stand til at indgå i gruppeforløb. 
  
Socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter 
Der foretages en konkret og individuel vurdering, og der bevilges som udgangspunkt maksimalt 
syv timer pr. måned. 
 
Socialpædagogisk ledsagelse til sundhedsformål 
Der kan bevilges pædagogisk ledsagelse til alle sundhedsformål f.eks. lægebesøg, fysioterapi så-
fremt borgeren ikke selv er i stand til dette og hvor ledsagelse ikke kan bevilges efter andre be-
stemmelser. 
 
Socialpædagogisk støtte til indkøb  
Der kan bevilliges støtte til indkøb som ligger ud over daglige fornødenheder f.eks. indkøb af ga-
ver, tøj, indbo mv. maksimalt 3 timer x 2 årligt.   
 
Socialpædagogisk støtte til ferie 
Det er som udgangspunkt kun borgere i bofællesskaber, der er omfattet af målgruppen, som kan 
bevilliges socialpædagogisk støtte under ferie.  
Der kan bevilliges op til 5 feriedøgn pr. år.  Feriedøgn kan være både med og uden overnatning. 
Ud over de 5 feriedøgn pr. år har borgeren mulighed for at søge 3 ekstra feriedøgn pr. år. 
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Velfærdsrådgivningen dækker udgifterne for maksimalt to medarbejdere efter Hedensted Kom-
munes gældende takster. Gælder ved ansøgning fra borgere, der bor i botilbud i andre kommuner. 
 

Andre særlige for-
hold 

Socialpædagogisk støtte under ophold i udlandet 
Borgere i bofællesskaber: De enkelte bofællesskaber kan vælge at tage på ferie i udlandet.  
Udgifterne afholdes af bofællesskabet, og der forudsættes fælles rejser.  
 
Borgere i eget hjem har ikke ret til at tage den socialpædagogiske støtte med ud af landet jf. ud-
landsbekendtgørelsen.  
 
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse efter § 85 under ferie (tilkøbsloven) 
Botilbud, der er godkendt af Socialtilsynet, kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til 
ferie til døgntilbuddets borgere over 18 år. 
 
Det er det enkelte botilbud, der beslutter, om det vil give borgerne mulighed for tilkøb af ferie. 

- Det er en forudsætning for at tilkøbe efter loven, at borgeren på eget initiativ beder om det. 
- Tilbuddet om socialpædagogisk ledsagelse under ferie skal ligge ud over den indsats efter  

§ 85 i serviceloven, som borgeren er visiteret til i botilbuddet – også ture og ferier, som er 
bevilget som en del af botilbuddet. 

- Der skal være tale om mindst én overnatning. 
- Der er ingen øvre grænse for, hvor længe ferien kan vare. 
- Ferien kan foregå i grupper eller individuelt, hvis beboerne ønsker dette og er enige om, hvor 

ferien skal gå hen. 
- Ferie skal forstås bredt, f.eks. weekendtur i sommerhus, landsstævne og festivaler og kan 

finde sted både her i landet og i udlandet. 
- Det enkelte personale skal være ansat i det botilbud, der tilbyder den socialpædagogiske led-

sagelse som tilkøb. 
 
Borgeren, der ønsker at tilkøbe ledsagelse under ferie, afholder omkostningerne hertil. 
 
Alle omkostninger, der er forbundet med at levere ydelsen, skal regnes med, både indirekte om-
kostninger som f.eks. administration og direkte omkostninger som f.eks. løn inkl. pensionsbidrag 
og andre løndele, koloni-tillæg, lokale tillæg m.m., udgifter til rejsen, herunder transport, leje af 
bolig, kost, rengøring, evt. udstyr og forsikringer m.v. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Træning 
Har du svært ved at klare hverdagens gøremål, tilbyder He-
densted Kommune forskellige træningsforløb. 
 

Formålet med træning er at fastholde eller genskabe et ak-
tivt 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 fast-
holde eller udvikle dine ressourcer og derved forebygge, at 
du mister evnen til at udføre hverdagens gøremål som f.eks. 
indkøb, rengøring mv. 
 

Træningen foregår i Sundhedshuset i Løsning eller i en af 
de små træningssatellitter på Nederbylund i Tørring eller 
på Juelsminde Rådhus. Hvis du af helbredsmæssige årsager 
ikke kan komme til kommunens træningsfaciliteter, kan 
træningen foregå i eget hjem. 
 

Træningen gives altid for en tidsafgrænset periode. Træ-
ningsforløbet 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 
fysioterapeuten fra træningsafdelingen. Målet danner 
grundlag for dit træningsforløb. Du får rådgivning og vej-
ledning, så du kan inddrage træningen i din dagligdag. 
 

Nedenfor kan du læse mere om Hedensted Kommunes træ-
ningstyper.  
 

Vedligeholdelsestræning 
Dette er et tilbud til dig med en varig funktionsnedsættelse 
og med behov for støtte til at vedligeholde dit funktionsni-
veau. 
 

Hvem kan få vedligeholdelsestræning? 
Du kan få vedligeholdelsestræning, hvis du har behov for at 
vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder på grund af 
nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemstillin-
ger. 
 

Hvis du ikke er i stand til selv at træne kan du søge om ved-
ligeholdelsestræning. 
 

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 funktionsnedsættelsen er 
væsentlig. 

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

- Træningsforløbet afsluttes når du har opnået de aftalte 
mål, eller du selv kan klare træningen eller du har op-
nået bedst mulig funktionsevne. 

- Træningen kan foregå som selvtræning under vejled-
ning. 

- Der gives ikke passiv behandling. 
 

Sådan søger du om vedligeholdelsestræning 
Hvis du ønsker at søge om vedligeholdelsestræning eller 
har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Sundhedshuset, tlf.: 79 91 82 50, mandag-torsdag mellem 
kl. 08.00-12.00 og 13.00-14.00 eller fredag kl. 08.00.12.00.   
 

Træningsafdelingen i Sundhedsfremme, forebyggelse og 
træning vil vurderer dit træningsbehov samt hvor trænin-
gen skal foregå. Du skal være motiveret og deltage aktivt i 
træningen ud fra egen formåen under og efter træningsfor-
løbet. 

 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om vedligeholdelsestræning, er der brug for, 
at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kom-
munens udredning af dine behov og dit funktionsniveau. 
 
Hvad koster vedligeholdelsestræning? 
Vedligeholdelsestræning er gratis.  
 
Hvem skal betale for transporten til og fra træningen? 
Du skal selv sørge for transport til og fra træningen. 
 
Hvem udfører vedligeholdelsestræning? 
Det er Hedensted Kommunes trænende ergo- eller fysiote-
rapeuter, som udfører vedligeholdelsestræningen. 
 
Der er ikke mulighed for at vælge anden leverandør til ved-
ligeholdelsestræning. 

 
Svarfrist 
Det er de trænende ergo- og fysioterapeuter, der vurderer 
om du kan visiteres til vedligeholdelsestræning Dette sker i 
løbet af 14 dage efter henvendelse til træningsafdelingen.  
Hvis du bevilliges vedligeholdelsestræning iværksættes 
træningen senest 14 dage efter bevilling. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om vedligeholdelses-
træning, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.   

 
Genoptræning uden sygehusindlæggelse 
Dette er et tilbud til dig, der efter et sygdomsforløb med 
funktionstab og uden sygehusindlæggelse, har behov for 
genoptræning. 
 
Hvem kan få genoptræning? 
Du kan få genoptræning, hvis du har en fysisk funktions-
nedsættelse 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 gen-
optræning. Ergo- eller fysioterapeut fra Hedensted Kom-
munes træningsafdeling laver en konkret individuel faglig 
vurdering, af om du kan visiteres til genoptræning. 
 
Genoptræningen omfatter 
- Indledende samtale og obligatoriske test, f.eks.: PSFS, 

COPM, 6 min. gangtest, 30 sek. rejse/sætte sig test.  
Ud fra dette vurderes om funktionsnedsættelsen er væ-
sentlig. 

- 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 op-
nået bedst mulige funktionsevne. 

- Der gives ikke passiv behandling. 
 
Sådan søger du om genoptræning 
Hvis du ønsker at søge om genoptræning eller har spørgs-
mål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Sundhedshuset på tlf.: 79 91 82 50 mandag-torsdag  
mellem kl. 08.00-12.00 og 13.00-14.00 eller fredag kl. 
08.00.12.00.   
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Træningsafdelingen i Sundhedsfremme, forebyggelse og 
træning vil vurderer dit træningsbehov samt hvor trænin-
gen skal foregå.  
 

Du skal være motiveret og deltage aktivt i træningen ud fra 
egen formåen under og efter træningsforløbet. 
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om genoptræning, er der brug for, at du opgi-
ver relevante oplysninger og medvirker til kommunens ud-
redning af dine behov og dit funktionsniveau. 
 

Hvad koster genoptræningen? 
Genoptræning uden sygehusindlæggelse er gratis.  
 

Hvem skal betale for transporten til og fra træningen? 
Du skal selv sørge for transport til og fra træningen. 
 

Hvem udfører vedligeholdelsestræning? 
Det er Hedensted Kommunes trænende ergo- eller fysiote-
rapeuter, som udfører vedligeholdelsestræningen. 
 

Der er ikke mulighed for at vælge anden leverandør til ved-
ligeholdelsestræning. 
 

Svarfrist 
Det er de trænende ergo- og fysioterapeuter, der vurderer 
om du kan visiteres til vedligeholdelsestræning Dette sker i 
løbet af 14 dage efter henvendelse til træningsafdelingen.  
Hvis du bevilliges vedligeholdelsestræning iværksættes 
træningen senest 14 dage efter bevilling. 
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om vedligeholdelses-
træning, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 

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

Hvis du har været indlagt på sygehuset, og lægen har vur-
deret, at du har behov for genoptræning når du kommer 
hjem, vil du få en genoptræningsplan fra sygehuset. 
 
Genoptræningen omfatter 
Genoptræningen kan foregå individuelt, sammen med an-
dre eller en kombination af begge dele. 
 
Du kan få tilbudt genoptræning uanset din alder, når lægen 
på sygehuset har vurderet, at du har et behov for genoptræ-
ning. 
- Træningen kan foregå i Sundhedshuset i Løsning,  

Nederbylund i Tørring eller Juelsminde Rådhus. 
Første gang vil som udgangspunkt altid foregå i Sund-
hedshuset i Løsning. 

- Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan transpor-
teres til genoptræning, kan træningen foregå som hjem-
metræning. 

- Du vil få tilbudt træning 1-2 gange om ugen. 
- Du kan få op til 10 træningsgange, hvorefter dit træ-

ningsforløb vil blive vurderet og evt. forlænget. 
 

Svarfrist 
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 kommu-
nale genoptræningstilbud. Den anden kommune kan af ka-
pacitetsmæssige årsager afslå et dit ønske.  
 

Kontakt Sundhedshuset, så kan vi hjælpe dig. 
 
Hvad koster genoptræningen? 
Genoptræning efter sygehusindlæggelse er gratis. 
 
Hvem skal betale for transporten til og fra træningen? 
Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til gen-
optræningen. Hvis dette ikke er muligt kan du kontakte kør-
selskontoret i kommunen for at høre om du kan få kørsel til 
træning. 
 

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 børnetræning med fokus på motorik, fysik, kog-
nition, sansestimulation, mundmotorisk træning m.m. 
 

Træningen kan foregå individuelt eller på hold. 
Et træningsforløb foregår typisk 1 gang om ugen. 
Træningsforløbet afsluttes, når barnet har opnået de aftalte 
mål, eller barnet med hjælp fra forældre kan klare trænin-
gen eller når barnet har opnået bedst mulig funktionsevne. 
Forløbet vurderes senest 3 mdr. efter opstart. 
 
Andre særlige forhold 
Hvis du ønsker at ansøge om et træningsforløb til et barn, 
så skal du udfylde et ansøgningsskema. 
 
Du kan finde ansøgningsskemaet på kommunens hjemme-
side under børnetræning eller kontakte Sundhedshuet i 
Løsning.  
 

Når vi har modtaget din ansøgning vil de trænende børne-
ergoterapeuter og fysioterapeuter vurderer om barnet kan 
visiteres til træning. Dette sker i løbet af 14 dage efter hen-
vendelsen til Sundhedshuset. Forældrene modtager besked 
i e-boks umiddelbart efter visitationsmøderne. 
Der holdes visitationsmøder ca. ugentligt. 
 
Hvad koster træningen? 
Træningen af børn er gratis 
 
Hvem skal betale for transporten til og fra træningen? 
Du skal selv sørge for transport til træning. 
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standarder på træning. Kvalitetsstandarden beskriver det 
politiske bestemte rammer for serviceniveauet. Din træ-
ning bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i overens-
stemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for træning 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om træning.  
 

Vedligeholdelsestræning 
Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 86 stk. 2 
 

Vedligeholdende træning 

Målgruppe Alle borgere, med behov for at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder på grund af ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. 
 
Tilbuddene gives efter en konkret individuel vurdering og skal bidrage til at afhjælpe væsentlige 
følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Omfang og varighed af træningen planlægges individuelt efter terapeutens vurdering af beho-
vet. 

- Der ydes ikke passiv behandling. 
- Træningen foregår individuelt eller på hold. 
- Træningen foregår som udgangspunkt i Hedensted kommunes egne træningscentre. 
- Træning tilbydes som udgangspunkt én gang ugentlig. 
- Opfølgning sker senest efter tre måneder. 
 

Andre særlige forhold Det er ikke muligt at vælge en anden leverandør. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Sundhedsfremme, forebyggelse og træning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning 
 

 

Genoptræning uden sygehusindlæggelse 
Lovgivning 
Lov om Social Service,  
SEL § 86 stk. 1 
 

Genoptræning uden sygehusindlæggelse 

Målgruppe Fortrinsvis ældre borgere med en fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Træning indtil borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige 
funktionsevne. 

- Borgeren skal ikke selv være i stand til at træne. 
- Der ydes ikke passiv behandling. 
- Træningen foregår individuelt eller på hold. 
- Træningen foregår som udgangspunkt i Hedensted Kommunes egne træningscentre. 
- Træning tilbydes som udgangspunkt én gang ugentlig. 
- Opfølgning sker senest efter tre måneder. 

 

Andre særlige forhold Det er ikke muligt at vælge en anden leverandør. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 

Sundhedsfremme, forebyggelse og træning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning 
 

 

Genoptræning efter sygehusindlæggelse 
Lovgivning 
Sundhedsloven (SUL)  
SUL § 140 
 

Genoptræning til borgere, der efter udskrivning fra sygehus har behov for genoptræning. 

Målgruppe - Borgere, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. 
- Borgere, der modtager en almen genoptræningsplan fra sygehuset. 

 

Hvad kan indsatsen in-
deholde? 
 

- Træningen kan foregå individuelt eller på hold. 
- Som udgangspunkt max. 10 træningsgange, hvorefter træningsforløbet vil blive vurderet. 
- Træningen foregår, som udgangspunkt, én til to gange ugentlig. 
- Hvor det er muligt foregår træningen i Sundhedshuset i Løsning. 

 

Andre særlige forhold Såfremt Hedensted Kommune ikke kan opstarte genoptræningstilbud inden for syv dage efter 
udskrivning, har borgeren ret til at vælge en leverandør af genoptræning blandt de leverandø-
rer, som KL har indgået aftale med. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Sundhedsfremme, forebyggelse og træning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning 
 

Der er mulighed for at vælge en anden kommunes kommunale tilbud, såfremt at den anden kom-
mune giver tilsagn. 
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Træning af børn 
Lovgivning 
Lov om Social Service,  
SEL § 11 stk. 7 
 

Træning af børn 

Målgruppe Tilbydes børn og unge under 18 år med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse samt deres familier. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Børnene tilbydes træning med fokus på motorik, fysik, kognition, sansestimulation m.m. 
- Rådgivning, undersøgelse og behandling. 
- Kan foregå i hjemmet, skole eller institution/plejefamilie. 
- Træningen foregår individuelt eller på hold. 
- Der gives ikke passiv behandling. 

 

Andre særlige forhold Visitationen foretages af terapeuter fra Sundhedsfremme, forebyggelse og træning. 
 
Barnets forældre eller plejeforældre forventes at være med til at opstille mål for træningen for 
at opnå de opstillede mål. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Sundhedsfremme, forebyggelse og træning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning 
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Kontant tilskud  
Har du behov for meget støtte i hjemmet (mere end 20 ti-
mer pr. uge), er der mulighed for, at få kontant tilskud til 
ansættelse af egne hjælpere, hvis ikke du kan få dækkes dit 
behov på anden vis f.eks. selvudpeget hjælper. 
 
Hvem kan få kontant tilskud? 
Du kan få kontant tilskud, hvis du har en betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har behov for 
personlig pleje og støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og aflastning/afløsning i mere end 20 timer ugent-
ligt. 
 

Hedensted Kommune kan i særlige tilfælde beslutte, at 
hjælpen skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en 
nærtstående person f.eks. ægtefælle eller forældre, som helt 
eller delvis passer dig. Det vil være i de tilfælde, hvor He-
densted Kommune skønner, at du ikke selv vil være i stand 
til at fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder 
for hjælperne, f.eks. som følge af udviklingshæmning, hjer-
neskade eller kognitive funktionsnedsættelser. 
 
Arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret 
Arbejdsleder: Det er en betingelse for tilskud til ansættelse 
af hjælpere, at du er i stand til at fungere som arbejdsleder 
for hjælperne. Hvis du ikke selv er i stand til at fungere som 
arbejdsleder, kan arbejdslederansvaret overdrages til en 
nærtstående person.  
 
Som arbejdsleder, skal du være i stand til at: 
- Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjæl-

perne. 
- Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. 
- Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelses-

samtaler. 
- Planlægge det daglige arbejde for hjælperne. 
- Afholde personalemøder med hjælperne. 
- Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). 

 

Arbejdsgiver: Det er desuden en betingelse, at du kan fun-
gere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre du indgår 
aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virk-
somhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, 
foreningen eller den private virksomhed, der herefter er ar-
bejdsgiver for hjælperne. 
 
Som arbejdsgiver, skal du være i stand til at: 
- Ansættelse og afskedigelse af hjælpere. 
- Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. 
- Udbetaling af løn. 
- Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, 

indbetaling til ferie og barselsudligningsordning på det 
private arbejdsmarked og ATP (opgaven kan varetages 
af kommunen eller af en privat virksomhed/forening) 

- Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstalt-
ninger. 

 

I de situationer, hvor du selv er arbejdsgiver, skal kommu-
nen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. 

 
Kan jeg få kontant tilskud, hvis jeg bor i på f.eks. et ple-
jehjem eller botilbud 
Der kan som udgangspunkt ikke ydes kontant tilskud til an-
sættelse af hjælpere, hvis du bor i boliger, hvor hjælpen er 
tilrettelagt for flere. Det gælder f.eks., hvis du bor på pleje-
hjem eller i plejebolig, botilbud eller lignende. 

 
Sådan søger du om kontant tilskud 
Hvis du ønsker at søge om kontant tilskud eller har spørgsmål 
til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20 mellem mandag-
fredag kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00. 
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation 
og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om du kan 
bevilges kontant tilskud. 
 

Når kommunen træffer afgørelse om kontant tilskud, modta-
ger du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en skriftlig 
begrundelse.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om kontant tilskud, er der brug for, at du opgiver 
relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kommu-
nens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herun-
der give samtykke til, at Hedensted Kommune kan indhente 
eventuelle lægeoplysninger. 
 
Hvad koster kontant tilskud? 
Det er gratis for dig at modtage kontant tilskud. 
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 16 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt. hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om kontant tilskud, kan 
du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager. 
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for kontant tilskud.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilrettelagt 
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for kontant tilskud  
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om kontant tilskud. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 95, stk. 1, 2 og 3 
 

Hvad er reglerne i § 95, stk. 1 
Hvis Hedensted Kommune ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en borger, der 
har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan Hedensted Kommune i stedet udbetale et tilskud til 
hjælp, som den pågældende selv antager. 
 
Hvad er reglerne i § 95, stk. 2 
En borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for 
personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i 
mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den på-
gældende selv antager. 
 
Hvad er reglerne i § 95, stk. 3 
Hedensted Kommune kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives 
som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den på-
gældende. 
 

Målgruppe Målgruppen for § 95, stk. 1 
Borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver jf. §§ 83 og 84 i serviceloven.  
 
Målgruppen for § 95 stk. 2 og 3 
Borgere, der har en betydelig og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Indsatsen kan indeholde: 
- Personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven 
- Afløsning eller aflastning efter § 84 i serviceloven 

 

Andre særlige forhold Arbejdsgiver og arbejdsleder 
- Borgeren skal selv kunne være arbejdsleder. Hvis borgeren ikke kan være arbejdsleder, kan 

det i særlige tilfælde besluttes, at den nærtstående, som passer borgeren helt eller delvis, 
kan udpeges som arbejdsleder. 

- Borgeren skal kunne fungere som arbejdsgiver, med mindre borgeren indgår en aftale med 
en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. 
o Rollen som arbejdsgiver omhandler f.eks. lønudbetaling, al administration omkring an-

sættelsen af hjælpere og arbejdsmiljøreglerne, herunder arbejdstidsregler. 
- Den nærtstående kan maksimalt arbejde 48 timer om ugen. Opgaven kan deles af flere nært-

stående. 
 
Omkostninger forbundet med kontant tilskud 
Hvis borgeren er bevilget kontant tilskud, udgør beløbet til direkte hjælperrelaterede udgifter 
som f.eks. porto og kontorartikler, annoncering, ekstra forbrugsudgifter til vand, varme og el, 
sæbe, toiletpapir, handsker, masker o.l. til hjælperne følgende: 

- Hjælp 56 timer om ugen eller derunder, udgør beløbet som udgangspunkt 5 % af et bi-
standstillæg. 

- Over 56 timer pr. uge, udgør beløbet som udgangspunkt 5 % af et plejetillæg. 
 
Hvis borgeren modtager pleje- eller bistandstillæg, skal det vurderes om omkostningerne kan 
afholdes af pleje- eller bistandstillægget.  
 
Unge i alderen fra 18 år til og med 23 år 
Der kan ydes hjælp til overvågning og støtte om natten til unge, som har behov herfor, og som 
modtager hjælp efter § 95, stk. 3 i serviceloven. 
 
Hvis den unge ved det fyldte 24. år efter en lægelig vurdering lider af en livstruende sygdom, 
skal kommunen fortsætte udbetalingen af kontant tilskud til overvågning og støtte, indtil den 
unge afgår ved døden, dog højst i 2 år. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Borgerstyret personlig assistance (BPA) 
BPA er en hjælperordning til dig, der på grund af dit handicap 
har et omfattende behov for hjælp til pleje, overvågning, led-
sagelse med mere. 
 
Hvem kan få BPA? 
Du skal have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funkti-
onsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp, 
for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke 
kan dækkes af personlig pleje og støtte til nødvendige prakti-
ske opgaver i hjemmet, ledsagelse mv. 
 
Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre al-
dersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp, så 
længe du opfylder betingelserne. 
 
Hjælpen ydes både i og uden for hjemmet, det vil sige, at led-
sagelse ud af huset også er omfattet af hjælpen.  
 
Arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret 
Arbejdsleder: Det er en betingelse, at du kan fungere som ar-
bejdsleder for hjælperne.  
 
Som arbejdsleder, skal du være i stand til at: 
- Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjæl-

perne. 
- Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. 
- Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessam-

taler. 
- Planlægge det daglige arbejde for hjælperne. 
- Afholde personalemøder med hjælperne. 
- Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). 

 
Arbejdsgiver: Det er desuden en betingelse, at du kan funge-
rer som arbejdsgiver med mindre du overfører tilskuddet til 
en nærtstående, en virksomhed eller forening. 
 
Som arbejdsgiver skal du være i stand til at: 
- Ansættelse og afskedigelse af hjælpere. 
- Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. 
- Udbetaling af løn. 
- Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, 

indbetaling til ferie og barselsudligningsordning på det 
private arbejdsmarked og ATP (opgaven kan varetages af 
kommunen eller af en privat virksomhed/forening) 

- Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltnin-
ger. 

 
I de situationer, hvor du selv er arbejdsgiver, skal kommunen 
tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. 
 
Hvordan udmåles dit behov for hjælp? 
Udmåling af hjælpen sker ud fra en konkret og individuel vur-
dering af dit behov.  
Denne vurdering tager udgangspunkt i, hvad du selv kan klare 
med henblik på at kunne leve et så almindeligt liv muligt, som 
andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet.  
 
Kan jeg få BPA, hvis jeg bor på f.eks. et bofællesskab 
Der kan som udgangspunkt ikke bevilliges en BPA-ordning til 
ansættelse af hjælpere, hvis du bor i boliger, hvor hjælpen er 
tilrettelagt for flere. Det gælder f.eks., hvis du bor på pleje-
hjem eller i plejebolig, botilbud eller lignende. 
 
 

 
Opfølgning 
Hedensted Kommune følger løbende op på din BPA-ordnin-
gen, herunder også om du fortsat opfylder betingelserne. 
 
Sådan søger du om BPA 
Hvis du ønsker at søge om BPA eller har spørgsmål til indsat-
sen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00. 
 

Velfærdsrådgivningen foretager en vurdering af din situation 
og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om du kan 
bevilges BPA. 
 

Når kommunen træffer afgørelse om BPA, modtager du en 
skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en skriftlig begrun-
delse.  
 
Du kan finde mere information om BPA på Hedensted 
Kommunes hjemmeside.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om en BPA-ordning, er der brug for, at du opgi-
ver relevante oplysninger og medvirker til kommunens ud-
redning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder ind-
hentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 
Hvad koster en BPA-ordning? 
Det er gratis for dig at modtage en BPA-ordning. 
 

Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 16 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om en BPA-ordning, kan 
du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager. 
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for BPA-ordning.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Din BPA-ordning bliver bevilget og tilret-
telagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/borgerstyret-personlig-assistance-(bpa)
https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/borgerstyret-personlig-assistance-(bpa)
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Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om en BPA-ordning. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 96 
 

Hedensted Kommune skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA).  
Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af 
hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. 

Målgruppe - Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et be-
hov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. 

- Borgeren skal have massive og sammensatte hjælperbehov, som ikke kan dækkes efter an-
dre bestemmelser i serviceloven. 

- Borgeren skal selv kunne være arbejdsleder, herunder f.eks. kunne lave vagtplaner, holde 
personalesamtaler, træffe beslutninger om ansættelser og afskedigelser. 

- Borgeren skal også kunne være arbejdsgiver, medmindre borgeren overgiver arbejdsgi-
veransvaret til en nærtstående, virksomhed eller forening.  

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Indsatsen kan indeholde: 
- Pleje 
- Overvågning 
- Ledsagelse 
- Andre former for praktisk hjælp 

 

Andre særlige forhold Ferie og weekend/kursusophold 
For borgere, der ikke har en BPA ordning med døgndækning, kan der, som udgangspunkt, be-
vilges ekstra timer i forbindelse med ferie og weekend/kursusophold op til 21 døgn pr. år sam-
let i både Danmark og udland.  
 
Særligt om udlandsrejse  
Der kan ydes tilskud til ekstra omkostninger i forbindelse med udlandsopholdet i højst 14 dage 
og til én årlig udlandsrejse, jf. udlandsbekendtgørelsen. De ekstra omkostninger er også udgif-
ter til ekstra timer.  
 
Omkostninger forbundet med BPA-ordningen 
Hvis borgeren er bevilget BPA, udgør beløbet til direkte hjælperrelaterede udgifter som f.eks. 
porto og kontorartikler, annoncering, ekstra forbrugsudgifter til vand, varme og el, sæbe, toi-
letpapir, handsker, masker o.l. til hjælperne følgende: 

- Hjælp 56 timer om ugen eller derunder, udgør beløbet som udgangspunkt 5 % af et bi-
standstillæg. 

- Over 56 timer pr. uge, udgør beløbet som udgangspunkt 5 % af et plejetillæg. 
 
Hvis borgeren er bevilget BPA, ydes der et fast beløb på baggrund af en konkret vurdering af 
borgerens behov til dækning af udgifter ved hjælpernes ledsagelse uden for hjemmet, som 
f.eks. entre, transport eller overnatninger ved kurser, weekendophold, sportsarrangementer 
m.v. 
 
Hvis borgeren modtager pleje- eller bistandstillæg, skal det vurderes om omkostningerne kan 
afholdes af pleje- eller bistandstillægget. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Ledsagelse til voksne 
Tilbuddet er til dig under folkepensionsalderen, der på grund 
af en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsæt-
telse ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. 
 

Hvad er ledsagelse? 
Du kan få ledsagelse op til 15 timer om måneden til konkrete 
fritidsaktiviteter, 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 funktio-
ner, du har brug for hjælp til. 
 

Formålet med ledsagelse 
Formålet med ledsagelse er at medvirke til din integration i 
samfundet. Selv om du har et handicap, har du som andre be-
hov for at deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden at 
skulle bede familie eller venner om hjælp.  
 

Hvem kan få ledsagelse? 
Ved vurdering af, om du er berettiget til en ledsagerordning, 
skal der bl.a. lægges vægt på: 
 

- At du ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af 
en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne. 

- At du kan efterspørge individuel ledsagelse uden social-
pædagogisk indhold. 

- At du kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et 
ønske om at deltage i forskellige aktiviteter. 

- At du er bevidst om indholdet i aktiviteten. 
 

Opsparing af timer 
Du kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder 
(dog maksimalt 90 timer). Timer, der er opsparet men ikke 
forbrugt, bortfalder efter 6 måneder. Opsparingen bortfalder 
ikke ved årsskifte. 
 

Du kan dog først begynde at spare timer op fra det tids-
punkt, hvor ledsagerordningen er trådt i kraft og ledsageren 
godkendt og ansat af Hedensted Kommune.  
 

Hvem kan være ledsager? 
Hvis du er berettiget til ledsagelse, har du ret til selv at udpege 
en person til at udføre opgaven. Hedensted Kommune skal 
godkende og ansætte den udpegede person. 
Kan du ikke selv finde en ledsager, kan Hedensted Kommune 
hjælpe dig med at finde en.  
 

Da ledsageordningen skal dække ledsagelse, der ligger ud 
over den ledsagelse, som en ægtefælle eller andre med nær 
tilknytning til dig ellers yder, kan der normalt ikke ske ansæt-
telse af personer, der har nær tilknytning til dig. 
 

Hvad består ledsagelse af? 
Ordningen omfatter støtte til de funktioner, der er direkte for-
bundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og 
på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre 
ganghjælpemidler.  For dig, som har svært ved at gøre dig for-
ståelig over for andre, kan ledsageren hjælpe til med kommu-
nikationen. 
 

Ledsagelse skal benyttes til selvvalgte fritidsaktiviteter.  
Du kan dog ikke få ledsagelse til aktiviteter, der er lægeordi-
neret, f.eks.  fysioterapi i form af bassintræning eller ride-fy-
sioterapi, fordi disse aktiviteter ikke betragtes som selv-
valgte. 
 

 

 
Sådan søger du om ledsagelse  
Hvis du ønsker at søge om ledsagelse eller har spørgsmål til 
indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00. 
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation 
og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om du kan 
bevilges ledsagelse. 
 

Når kommunen træffer afgørelse om ledsagelse, modtager du 
en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en skriftlig be-
grundelse.  
 

Du kan ikke få ledsagelse, hvis du samtidig har borgerstyret 
personlig assistance (BPA), eller hvis du er døvblind og bevil-
get en kontaktperson.  
 

Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om ledsagelse, er der brug for, at du opgiver re-
levante oplysninger og medvirker til kommunens udredning 
af dine behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning 
af eventuelle lægeoplysninger. 
 

Hvad koster ledsagelse? 
Du afholder dine egne udgifter til befordring mv. og egne samt 
ledsagerens udgifter til biografbilletter, spisning mv., hvis du 
ønsker ledsagerens tilstedeværelse.  
 

Endvidere dækker du ledsagerens befordringsudgifter under 
ledsagelsen. Dine udgifter til ledsagerens befordring og andre 
aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes 
med et beløb på op til 937 kr. årligt (2021 takst).  
Derudover kan der i det konkrete tilfælde være mulighed for 
at få dækket yderligere ledsagerudgifter. Beløbet ydes af He-
densted Kommune efter anmodning fra dig. 
 

Ledsagekort 
Du har mulighed for at ansøge om et ledsagekort ved  
Danske Handicaporganisationer, klik på følgende link: 
https://handicap.dk/brugerservice/ledsagekort  
 

Danske Handicaporganisationers brugerservice udsteder 
ledsagekort til personer med handicap, der har behov for en 
ledsager til at færdes i det offentlige rum. Ved ansøgning om 
ledsagekort skal behovet for at have en ledsager dokumente-
res enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er 
visiteret til ledsagerordning. Ledsagekortet giver dig mulig-
hed for flere steder at medtage din ledsager gratis. Ledsage-
kortet koster kr. 200,- og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det 
fornyes ved fremsendelse af et nyt ansøgningsskema. 
 

Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil afgørelsen 
er afsendt til dig. 
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om ledsagelse, kan du 
vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager. 
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for ledsagelse for voksne.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Din ledsagelse bliver bevilget og tilrette-
lagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 

https://handicap.dk/brugerservice/ledsagekort
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Kvalitetsstandard for ledsagelse til voksne 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om ledsagelse. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 97 
 

Hedensted Kommune skal tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden til borgere under 
folkepensionsalderen, jf. § 1 a i Lov om Social Pension, der ikke kan færdes alene på grund af 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Målgruppe Kendetegnende for borgere, der visiteres til ledsagerordning er, at de opfylder alle følgende 
kriterier: 

- kan ikke færdes alene uden for hjemmet, 
- kan tage initiativ til at efterspørge individuel ledsagelse til en konkret aktivitet, 
- ikke har behov for socialpædagogisk eller sundhedsfaglig støtte i ledsagelsen og 
- er bevidst om aktivitetens indhold. 

 
Borgere, der er visiteret til ledsagerordningen, bevarer denne ordning ved overgangen til fol-
kepensionen. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Borgere kan få ledsagelse til selvvalgte fritidsaktiviteter, f.eks.: 
- Indkøbsture 
- Biograf og teaterture 
- Koncerter/festivaler 
- Frisør 
- Ferie 
- Sportsaktiviteter 
- Besøg hos familie og venner 

 

Andre særlige forhold Der kan ydes ledsagelse maksimalt 15 timer om måneden. 
- Der er mulighed for at opspare timer, som kan benyttes samlet i en pulje. Der kan maksi-

malt opspares 90 timer inden for 6 måneder. 
- Ikke forbrugte timer bortfalder i den måned, hvor de overskrider 6 måneder. Det er kun de 

opsparede timer for den pågældende måned, der bortfalder. 
- Hvis borgeren i forvejen modtager ledsagelse i en form, som svarer til ledsagelse efter  

§ 97, f.eks. som en integreret del af servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, fradrages 
denne i de 15 timers ledsagelse pr. måned. Dette gælder også for borgere, der bevarer ret-
ten til ledsagelse efter overgangen til folkepension. 

 
Borgeren har ret til selv at udpege sin ledsager. Der kan normalt ikke ansættes ledsagere med 
nær tilknytning til borgeren. 
 
Ydelsen er gratis for borgeren, dog skal borgeren selv: 

- betale egne udgifter i forbindelse med ledsagelse. 
- betale for ledsagers udgifter, f.eks. biografbillet, entré el.lign. 

 
På baggrund af sandsynliggjorte udgifter kan borgeren søge dækning af ledsagerens udgifter i 
forbindelse med ledsagelsen. Beløbet udbetales en gang årligt efter ansøgning fra borgeren jf. 
gældende takst. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Nødvendige merudgifter 
Støtte til nødvendige udgifter er en økonomisk ydelse.  
 
Hvem kan søge om nødvendige merudgifter? 
Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og har en 
varig nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne, kan du søge 
om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter.  
 
Med varigt nedsat funktionsevne forstås en: 
1. langvarig lidelse, hvis  
2. konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din 

daglige tilværelse, og som medfører, at  
3. der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpefor-

anstaltninger. 
 
Det er således ikke din lidelse eller diagnose, der i sig selv gør 
dig berettiget til hjælp, det er din nedsatte funktionsevne – 
altså hvordan du fungerer i det daglige – der skal vurderes. 
 
Du kan ikke få dækket dine merudgifter, hvis du modtager 
førtidspension efter den gamle førtidspensionslovgivning fra 
før 2003, med mindre du ud over din førtidspension også er 
bevilget kontant tilskud eller borgerstyret personlig assi-
stance (BPA-ordning). 
 
Hvad kan der ydes hjælp til? 
Eksempler på nødvendige merudgifter kan være medicin, 
ekstra vask, transport til og fra behandling eller udgifter for-
bundet med handicapbil.  
 
Merudgifterne kan omfatte løbende udgifter såvel som en-
keltudgifter. 
 
Du kan alene få støtte til dækning af de nødvendige merudgif-
ter, som er en direkte følge af din nedsatte funktionsevne. Ud-
gifter, som er almindelige f.eks. robotplæneklipper (og her 
sammenlignes der med ikke-handicappede i samme alder og 
livssituation), kan du ikke få støtte til. 
 
Hvis du kan få dækket udgifterne efter anden bestemmelse i 
serviceloven eller anden lovgivning, kan du ikke få støtte efter 
merudgiftsbestemmelsen.  
 
Beregning af støtte til nødvendige merudgifter 
De sandsynliggjorte nødvendige merudgifter skal udgøre 
mindst 6.804 kr. pr. år svarende til gennemsnitlig 567 kr. pr. 
måned (2021 takst). 
 

- Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er mellem  
567 kr. og 1.592 kr., får du 1.061 kr. pr. måned. 

- Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er mellem  
1.593 kr. og 2.653 kr., får du 2.123 kr. pr. måned. 

- Hvis du har merudgifter over 2.654 kr. om måneden, skal 
du kunne dokumentere alle dine merudgifter. Så kan du få 
dækket alle dine faktiske merudgifter. 

 
Dine merudgifter bliver opgjort fra ansøgningstidspunktet og 
et år frem.  
 
Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af din ind-
komst, og du skal ikke betale skat af pengene. 
 
 
 
 
 

 
Udbetaling 
Merudgiftsydelsen udbetales månedsvis forud.  
 
Den udbetales normalt til dig som et kontantbeløb. Man kan 
dog i nogle tilfælde aftale, at Hedensted Kommune betaler di-
rekte til leverandør f.eks. ved taxakørsel. 
 
Ophør 
Hedensted Kommune følger løbende op på din merudgifts-
ydelse.  
 
Din merudgiftsydelse ophører, hvis du ikke længere opfylder 
betingelserne. Det kan ske, hvis f.eks.  
- din funktionsevne er blevet bedre, eller hvis andre forhold 

i din situation har ændret sig.  
- lovgivningen bliver ændret.  
- du når folkepensionsalderen. Merudgiftsydelsen ophører 

ved udgangen af den måned du når folkepensionsalderen.  
 
Sådan søger du om støtte til merudgift 
Hvis du ønsker at søge om støtte til merudgift eller har 
spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00. 
 
Du kan også finde et ansøgningsskema på borger.dk 
 

Rådgivningen Voksenhandicap foretager en vurdering af din 
situation og afklarer dit behov for støtte, herunder om du kan 
bevilges støtte til merudgift. 
 

Når Hedensted Kommune træffer afgørelse om støtte til mer-
udgift, modtager du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indehol-
der en skriftlig begrundelse.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om støtte til merudgift, er der brug for, at du op-
giver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kom-
munens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, her-
under indhentning af eventuelt lægeoplysninger. 
 
Hvis dine forhold ændrer sig, skal du oplyse Hedensted Kom-
mune herom f.eks. hvis du ikke længere har merudgifter til 
transport. Såfremt du ikke gør dette, kan du blive mødt med 
et tilbagebetalingskrav.  
 

Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 16 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil afgørelsen 
er afsendt til dig. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om støtte til merudgift, 
kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager. 
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for støtte til merudgift.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilrettelagt 
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 
 

https://www.borger.dk/handlingsside?selfserviceId=411c4f6e-bb44-4933-912b-21ddc170f65c&referringPageId=8e27cdf9-c10c-486c-88c9-540ab190d1bf
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Kvalitetsstandard for støtte til merudgift 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om merudgift. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 100 
 

Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. 

Målgruppe Borgere, der er mellem det fyldte 18. år og under folkepensionsalderen, og som har en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 
Nedsættelsen skal: 

- Være varig 
- Have konsekvenser af indgribende karakter i hverdagen 
- Betyde, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 

 
Merudgiften skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og må ikke kunne dækkes 
efter anden lovgivning. 
 
Borgeren kan alene få støtte til dækning af de nødvendige merudgifter, som er en direkte følge 
af din nedsatte funktionsevne. Udgifter, som er almindelige (og her sammenlignes der med 
ikke-handicappede i samme alder og livssituation), kan borgeren ikke få støtte til. 
 
Borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan ikke få hjælp til nødvendige 
merudgifter, med mindre borgeren samtidig har en BPA-ordning. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Typiske merudgifter er f.eks.: 
- Medicinudgifter 
- Kørsel i forbindelse med behandling 
- Særlige kurser 
- Håndsrækninger 
- Ekstra vask 

 

Andre særlige forhold Hvis du er omfattet af målgruppen, skal dine merudgifter udgøre mindst 6.804 kr. pr. år (2021 
takst) Beløbsgrænsen reguleres hvert år.  
 
I sager om merudgifter anvender Hedensted Kommune Voksenudredningsmetoden (VUM) 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning.  
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Behandlingstilbud 
Dette er til dig, som har behov for et tilbud af behandlings-
mæssig karakter med henblik på at bevare eller forbedre 
dine fysiske, psykiske eller sociale funktioner. 
 
Det er en betingelse, at du ikke kan opnå behandlingen gen-
nem det sædvanlige behandlingssystem, f.eks. fordi der er 
behov for en særlig indsats eller en særlig indretning af be-
handlingen. 
 
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov, herunder om du kan bevilges et 
behandlingstilbud. 
 

Du vil i forbindelse med din ansøgning få råd og vejledning 
med fokus på, om du kan have gavn af andre offentlige, pri-
vate eller frivillige tilbud.  
 
Hvad kan et behandlingstilbud indeholde? 
Tilbud af behandlingsmæssig karakter kan f.eks. bestå af 
tandbehandling, psykologbehandling, ergoterapi eller fy-
sioterapi. 
 
Hvem kan få et behandlingstilbud? 
Tilbud om behandling kan gives til dig med betydelig og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med 
særlige sociale problemer. 
 
Du kan få tilbud om behandling, hvis du har behov for en 
ganske særlig behandling, og der ikke er et relevant tilbud 
inden for det sædvanlige behandlingssystem. Det gælder si-
tuationer, hvor du efter en konkret vurdering er afskåret fra 
at benytte tilbud i det sædvanlige behandlingssystem f.eks. 
på grund af utilstrækkelig specialviden eller ekspertise. 
 
Behandlingstilbuddet skal ikke kunne tilbydes efter anden 
lovgivning, f.eks. Sundhedsloven.  
 
Du kan ikke få et behandlingstilbud, blot fordi der er egen-
betaling eller ventetid på tilbud efter anden lovgivning, da 
dette er et vilkår for alle 
Det skal være lægevidenskabelig dokumenteret i Danmark, 
at behandlingen har en effekt. 
 
Sådan søger du om et behandlingstilbud  
Hvis du ønsker at søge om et behandlingstilbud eller har 
spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 

Når kommunen træffer afgørelse om tilbud af behandlings-
mæssig karakter, modtager du en skriftlig afgørelse.   
Afgørelsen indeholder en skriftlig begrundelse.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om et behandlingstilbud, er der brug for, at du 
opgiver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted 
Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsni-
veau, herunder indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 
Hvad koster et behandlingstilbud? 
Det er gratis for dig, at modtage et behandlingstilbud 
 
 

 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har 
fået en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om et behandlingstil-
bud, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for behandlingstilbud.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Dit behandlingstilbud bliver bevil-
get og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse 
rammer. 
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Kvalitetsstandard for behandlingstilbud 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om behandlingstilbud.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 102 
 
 

Tilbud af behandlingsmæssig karakter. 
 
Tilbuddet gives med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller soci-
ale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes ef-
ter anden lovgivning. 
 

Målgruppe Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med sær-
lige sociale problemer. 
 
Borgeren kan få et relevant behandlingstilbud, 

- når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ek-
spertise, eller 

- at det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være 
egnet til at behandle den konkrete borger.  

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Indsatsen kan f.eks. indeholde: 
- Tandbehandling 
- Psykologbehandling 
- Ergoterapi 
- Fysioterapi  

 

Andre særlige forhold Velfærdsrådgivningen skal først tage stilling til, om det ansøgte kan dækkes efter § 102 i ser-
viceloven. Hvis den ansøgte hjælp ikke kan ydes efter § 102 i serviceloven, skal Velfærdsrådgiv-
ningen tage stilling til, om det ansøgte kan søges efter §§ 81 eller 82 i aktivloven og sende an-
søgningen videre i forvaltningen. 
 
Det skal være lægevidenskabelig dokumenteret i Danmark, at behandlingen har en effekt. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Beskyttet beskæftigelse 
I Hedensted Kommune kalder vi det støttet beskæftigelse.  
 
Tilbuddet er til dig, som er under folkepensionsalderen med 
et handicap, der betyder at revalidering, fleksjob eller job 
med løntilskud for førtidspensionister ikke er en mulighed. 
 
Hvad er støttet beskæftigelse?  
Formålet med støttet beskæftigelse er at give dig mulighed for 
at bruge dine evner og give dig livskvalitet ved at deltage i et 
arbejdsmæssigt fællesskab samt opnå tilknytning til arbejds-
markedet. 
 
Som medarbejder i støttet beskæftigelse arbejder du i et ar-
bejdsmiljø, der er tilpasset dine behov. Du får løn og har en 
arbejdsdag med mødetider, og hvad der ellers følger med på 
en arbejdsplads. Forskellen er, at opgaverne er tilrettelagt, så 
de tager hensyn til dine evner, ressourcer og interesser.  
 
Arbejdet kan f.eks. bestå af montage og pakkeopgaver, pedel-
arbejde, rengøring eller som hjælper i en kantine. 
Arbejdet kan foregå på et beskyttet værksted eller ude hos en 
privat arbejdsgiver. 
 
Sådan søger du om støttet beskæftigelse 
Hvis du ønsker at søge om støttet beskæftigelse eller har 
spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00. 
 
Velfærdsrådgivningen foretager en vurdering af din situation 
og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om du kan 
bevilges støttet beskæftigelse. 
 
Når kommunen træffer afgørelse om støttet beskæftigelse, 
modtager du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en 
skriftlig begrundelse.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om støttet beskæftigelse, er der brug for, at du 
opgiver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted 
Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, 
herunder indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 
Hvad koster støttet beskæftigelse? 
Det er gratis for dig at være i støttet beskæftigelse. 
 
Dog skal du selv betale for din daglige transport til og fra dit 
arbejde inden for en afstand af 10 kilometer. Din udgift kan 
dog ikke overstige 30 % af din udbetalte løn. Nødvendige ud-
gifter til kørsel derudover bliver betalt af Hedensted Kom-
mune. 
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om støttet beskæftigelse, 
kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager. 
 

 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for støttet beskæftigelse.  
 
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Støttet beskæftigelse bliver bevilget og 
tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse ram-
mer. 
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Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om beskyttet beskæftigelse. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service 
SEL § 103 
 

Hedensted Kommune skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til borgere under folkepensionsalde-
ren, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 
 
I Hedensted Kommune kalder vi det støttet beskæftigelse. 
 

Målgruppe Tilbuddet omfatter borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere 
med særlige sociale problemer: 

- Som er under folkepensionsalderen. 
- Som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 
- Som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, herunder deltage i et tilbud om aktive-

ring eller revalidering eller blive ansat i fleksjob eller i et job med løntilskud for førtidspen-
sionister. 

 
Det betyder, at mulighederne for at give tilbud om beskæftigelse efter beskæftigelsesloven og 
aktivloven skal være udtømte, før der kan bevilges støttet beskæftigelse. 
 
Som udgangspunkt betyder det i praksis, at det kun er borgere, der modtager førtidspension, 
der vil være berettiget til støttet beskæftigelse 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Støttet beskæftigelse består af udførelse af opgaver, der indgår som led i en produktion af varer 
eller tjenesteydelser. 
 
Det kan f.eks. være: 

- Udførelse af enkle afgrænsede arbejdsfunktioner, der kan udskilles fra mere omfattende 
produktionsforløb i tilknytning til en virksomhed. 

- Egenproduktion. 
- Montage- og pakkearbejde. 
- Varetagelse af servicefunktioner i forbindelse med kantine- og café-drift. 

 
Intern støttet beskæftigelse = Beskæftigelse, som foregår på et beskyttet værksted. 
Individuel støttet beskæftigelse = Beskæftigelse, som foregår hos en ekstern arbejdsgiver, f.eks. 
en landmand.  
 

Andre særlige forhold - Borgeren visiteres som udgangspunkt til støttet beskæftigelsestilbud i Hedensted Kom-
mune, såfremt tilbuddet kan dække borgerens behov. 

- Borgeren skal selv afholde udgiften til forplejning. 
- Hvis borgeren visiteres til et individuel støttet beskæftigelse, aflønnes borgeren med en ar-

bejdsløn på kr. 12 i timen de første tre måneder – herefter kr. 15 i timen. 
- Øvrige forhold vedr. tranport og aflønning udmøntes efter gældende regler jf. § 105 i ser-

viceloven. 
 

Hvem behandler 
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade7-9, 8723 Løsning. 
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Aktivitets- og samværstilbud 
Tilbuddet er til dig, der har et handicap eller særlige sociale 
problemer og har behov for aktiviteter, der gør det muligt 
for dig at komme hjemmefra og deltage i et socialt fælles-
skab.  
 
Formålet med aktivitets- og samværstilbud 
Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at skabe ind-
hold i din hverdag.  
 
Tilbuddet kan være med til at udvikle og vedligeholde dine 
personlige færdigheder, forebygge ensomhed og give dig 
øget livskvalitet. 
 
Hvem kan få et aktivitets- og samværstilbud? 
Du kan få et aktivitets- og samværstilbud, hvis du har en be-
tydelig fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige soci-
ale problemer, eller du ikke kan fungere i dit eget hjem.  
 
Sådan søger du om aktivitets- og samværstilbud 
Hvis du ønsker at søge om et aktivitets- og samværstilbud 
eller har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00. 
 
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om 
du kan bevilges et aktivitets- og samværstilbud. 
 

Når Hedensted Kommune træffer afgørelse om aktivitets- 
og samværstilbud, modtager du en skriftlig afgørelse. Afgø-
relsen indeholder en skriftlig begrundelse.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om et aktivitets- og samværstilbud, er der 
brug for, at du opgiver relevante oplysninger og medvirker 
til Hedensted Kommunens udredning af dine behov og dit 
funktionsniveau, herunder indhentning af eventuelle læge-
oplysninger. 
 
Hvad koster aktivitets- og samværstilbud? 
Når du deltager i et aktivitets- og samværstilbud skal du 
selv betale for forplejning, og eventuelt materialer.  
 
Hvem skal betale for transporten til og fra aktivitets-  
og samværstilbud? 
Hedensted Kommune sørger for din transport, hvis du er 
visiteret til aktivitets- og samværstilbud.  
 

Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har 
fået en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om aktivitets- og sam-
værstilbud, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager. 
 
 
 
 
 

 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for aktivitets- og samværstilbud.  
 
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Dit aktivitets- og samværstilbud 
bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstem-
melse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om aktivitets- og sam-
værstilbud. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 104 
 

Hedensted Kommune skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller 
forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 
 

Målgruppe Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med sær-
lige sociale problemer. 
 
Det kan f.eks. være borgere, som har behov for: 

- At understøtte et godt netværk 
- At skabe mulighed for at etablere netværk mellem borgere med lignende funktionsnedsæt-

telser 
- At forebygge social isolation f.eks. ved deltagelse i fælles sociale aktiviteter 
- At forebygge ensomhed og øge borgerens livskvalitet 
- At udvikle og vedligeholde personlige færdigheder 

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Det kan f.eks. være: 
- Aktiviteter, der er med til at opretholde eller forbedre borgerens personlige færdigheder, 

funktionsevne eller livsvilkår 
- Fysiske aktiviteter 
- Aktiviteter, der giver borgeren mulighed for at komme hjemmefra og deltage i et socialt fæl-

lesskab. 
 
Borgeren kan som udgangspunkt visiteres til 1-2 hele eller halve dage. Ved særlige behov f.eks. 
erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning eller lignende, kan der visiteres op til 5 hele dage. 
 

Andre særlige forhold - Borgeren visiteres som udgangspunkt til aktivitets- og samværstilbud i Hedensted Kom-
mune, såfremt tilbuddet kan dække borgerens behov. 

- Borgeren skal selv afholde udgiften for forplejning samt helt eller delvist for materialer, der 
ikke medgår til en produktion. 

- Velfærdsrådgivningen afholder befordringsudgiften til borgere, der er visiteret til et tilbud 
efter § 104 i serviceloven. 

 

Hvem behandler 
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Vestergade7-9, 8723 Løsning. 
 
Oversigt over aktivitets- og samværstilbud i Hedensted Kommune 
 

Daghjem 
Birkelund Rousthøj Allé 7, 7130 Juelsminde 
Løsning Plejehjem Sneppevej 30, 8723 Løsning 
Møllebo Jasminvej 16, 8763 Rask Mølle 

 
Demensdaghjem 
Birkelund Rousthøj Allé 7, 7130 Juelsminde 
Løsning Plejehjem Sneppevej 30, 8723 Løsning 
Nedergården Kirkegade 1, 7171 Uldum 

 
Særligt for borgere med handicap 
Aktivitets- og  
beskæftigelsescenter Fønix 
 

Egevej 7c, 8783 Hornsyld 

- 
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Midlertidigt botilbud 
Tilbuddet er til dig, der som udgangspunkt har behov for om-
fattende og særlig støtte i en midlertidig periode. 
 
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation 
og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om du kan 
bevilges et midlertidigt botilbud. 
 
Du vil i forbindelse med din ansøgning få råd og vejledning 
med fokus på, om du kan have gavn af andre offentlige, pri-
vate eller frivillige tilbud.  
 
Hvad er et midlertidigt botilbud? 
Et midlertidigt botilbud er til dig, som i en periode har behov 
for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med udvik-
ling af dine færdigheder.  
 
Der kan ikke sættes en bestemt tidsmæssige grænse for det 
midlertidige ophold. Det afgørende for, at det midlertidige op-
hold afsluttes, er enten: 
- at formålet med dit ophold er opfyldt, eller  
- at du har et varigt behov for et botilbud og visiteres dertil.  

 
Formålet med et midlertidigt botilbud? 
Formålet med opholdet i et midlertidigt botilbud kan være af-
lastning, behandling.  optræning i hverdagsopgaver eller  
afklaring af fremtidige bomuligheder.  
 
Hvem kan få et midlertidigt botilbud? 
Et midlertidigt botilbud kan gives til dig med en betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. 
 
Sådan søger du om et midlertidigt botilbud  
Hvis du ønsker at søge om et midlertidigt botilbud eller har 
spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 

Når kommunen træffer afgørelse om midlertidigt botilbud, 
modtager du en skriftlig afgørelse.  Afgørelsen indeholder en 
skriftlig begrundelse.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om et midlertidigt botilbud, er der brug for, at 
du opgiver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted 
Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, 
herunder indhentning af eventuelt lægeoplysninger. 
 
Hvad koster et midlertidigt botilbud? 
Hedensted Kommune fastsætter betaling for opholdet. 
 
Hedensted Kommune skal sikre, at du har et rimeligt beløb til 
personlige fornødenheder, når du har betalt husleje, el, 
varme, kost mv. 
 
Du vil ikke blive opkrævet et indskud ved ophold i et midler-
tidigt botilbud, ligesom du heller ikke er forpligtet af en leje-
kontrakt.  
 
 
 
 
 

 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 16 uger. 
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om et midlertidigt botil-
bud, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for midlertidige botilbud.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Dit botilbud bliver bevilget og tilrettelagt 
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om et midlertidigt botilbud.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 107 
 
 

§ 107, stk. 1: Hedensted Kommune kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til borgere, som på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har 
behov for det. 
 
§ 107, stk. 2: Hedensted Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold til borgere med betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, 
daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig 
støtte. 
 

Målgruppe Tilbuddet omfatter borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer, som har behov for omfattende og særlig støtte i en periode. 
Indsatsen på det midlertidige botilbud kan bestå af aflastning, optræning i ADL, afprøvning af 
fremtidige bomuligheder samt udslusning. 

-  

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Midlertidige botilbud er tidsafgrænsede, tværfaglige, rehabiliterende og målrettede ophold.  
Der kan ikke fastsættes bestemte tidsmæssige grænser for midlertidige botilbud, men opholdets 
længde afgrænses i forhold til de indsatsmål, der er opsat i samarbejde med borgeren. 
 
Indsatsen skal være med til at sikre: 

- En boligmæssig ramme, som er med til at vedligeholde og udvikle borgerens psykiske, fysiske 
og sociale funktioner. Herunder genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at flytte i selv-
stændig bolig. 

- En boligmæssig ramme, som er med til at afklare/afdække borgerens funktionsniveau, res-
sourcer og behov, med henblik på at tilbyde den rette (fremtidige) boform. 

 
Tilbuddet kan som udgangspunkt bevilges op til 3 år.  
 

Andre særlige forhold - Der er ikke frit valg af midlertidigt botilbud. Det er altid borgerens funktionsevne, som er af-
gørende for, hvilket botilbud borgeren bevilges. 

- Velfærdsrådgivningen inddrager hensyn til geografi, økonomi og netværk. 
- Det er en forudsætning, at botilbuddet fremgår på tilbudsportalen. 

 
Egenbetaling 
Velfærdsrådgivningen fastsætter betaling for opholdet. 
Borgerens egenbetaling beregnes ud fra anvisningerne i bekendtgørelse om betaling for botilbud 
efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i 
lov om social service. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Længerevarende botilbud 
Tilbuddet er til dig, som har behov for et længerevarende 
ophold på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. 
 
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om 
du kan bevilges et længerevarende botilbud. 
 
Du vil i forbindelse med din ansøgning få råd og vejledning 
med fokus på, om du kan have gavn af andre offentlige, pri-
vate eller frivillige tilbud.  
 
Hvem kan få et længerevarende botilbud? 
Længerevarende botilbud kan gives til dig, der har brug for 
omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller 
for pleje og omsorg eller særlig behandlingsmæssig støtte, 
når behovene ikke kan dækkes på anden vis. Der kan være 
tale om både fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættel-
ser. 
 
Sådan søger du om et længerevarende botilbud  
Hvis du ønsker at søge om et længerevarende botilbud el-
ler har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 

Når kommunen træffer afgørelse om længerevarende boti-
lbud, modtager du en skriftlig afgørelse.  Afgørelsen inde-
holder en skriftlig begrundelse.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om et længerevarende botilbud, er der brug 
for, at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til 
kommunens udredning af dine behov og dit funktionsni-
veau, herunder indhentning af eventuelt lægeoplysninger. 
 
Hvad koster et længerevarende botilbud? 
Hedensted Kommune fastsætter betaling efter boligens om-
kostninger.  
 
Du skal ikke betale indskud ved indflytning i et længereva-
rende botilbud, og du kan ikke få boligstøtte i et længereva-
rende botilbud.  
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 16 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har 
fået en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om et længerevarende 
botilbud, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for et længerevarende botilbud.  
 
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Dit botilbud bliver bevilget og til-
rettelagt individuelt i overensstemmelse med disse ram-
mer. 
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Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om længerevarende botilbud.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service 
SEL § 108 
 

Hedensted Kommune skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold. 

Målgruppe Borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har be-
hov for omfattende hjælp til daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke 
kan få disse behov dækket på anden måde, for eksempel i eget hjem. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

- En faglig og boligmæssig ramme, som understøtter aktiviteter, udvikling og/eller vedligeholder 
den enkelte borgers funktionsniveau og kompetencer. 

- En faglig og boligmæssig ramme, som dækker borgerens længerevarende behov for omfattende 
hjælp og pleje. 

 

Andre særlige forhold Borgeren har frit boligvalg uanset geografi, hvis: 
- Botilbuddet kan dække borgerens behov.  
- Botilbuddet ikke er væsentlig dyrere end det tilbud, Velfærdsrådgivningen har givet og som er 

sammenligneligt i forhold til målgruppe og personalesammensætning. 
- Botilbuddet er registreret på tilbudsportalen. 

 
Egenbetaling 
Velfærdsrådgivningen beregner betaling for opholdet. 
Borgerens egenbetaling beregnes ud fra anvisningerne i bekendtgørelsen om betaling for botilbud 
m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i service-
loven. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Bofællesskab 
Tilbuddet er til dig, som har et betydelig og varigt fysisk el-
ler psykisk handicap og har brug for en bolig, hvor der er 
tilknyttet personale. Hvis du har behov for det, er der også 
mulighed for støtte hele døgnet. 
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om 
du kan bevilges en lejlighed i et bofællesskab. 
 

Du vil i forbindelse med din ansøgning få råd og vejledning 
med fokus på, om du kan have gavn af andre offentlige, pri-
vate eller frivillige tilbud.  
 
Hvad er et bofællesskab? 
I et bofællesskab har du din egen lejlighed, og der er fælles 
faciliteter i form af fælles opholdsstue og køkken og du bor 
sammen med andre med handicaps, som har behov for so-
cialpædagogisk støtte.  
  
Sådan visiteres du til en lejlighed i et bofællesskab 
Hvis du ønsker at søge om en lejlighed i et bofællesskab el-
ler har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 

Når kommunen træffer afgørelse om bofællesskab, modta-
ger du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en 
skriftlig begrundelse.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om lejlighed i et bofællesskab, er der brug for, 
at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til He-
densted Kommunens udredning af dine behov og dit funk-
tionsniveau, herunder indhentning af eventuelle lægeop-
lysninger. 
 
Hvad skal du betale for, at bo i et bofællesskab? 
Hvis du visiteres til en plads i et bofællesskab, får du en le-
jekontrakt til lejlighed, og du betaler husleje, el, vand og 
varme mv.  
 
Du skal betale indskud, når du flytter ind i lejligheden.  
Hvis du ikke kan betale dit indskud, kan du søge om støtte 
hertil.  
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 16 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har 
fået en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om en lejlighed i et bo-
fællesskab, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for almene bofællesskaber.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilret-
telagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for bofællesskab 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om bofællesskab.  
 

Lovgivning 
Lov om Almene boliger,  
ABL § 5, stk. 3, jf. § 105 
stk. 2  
 

Visitation til alment bofællesskab.  

Målgruppe Borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har 
behov for hjælp til daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få 
disse behov dækket på anden måde, for eksempel i eget hjem. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

- En faglig og boligmæssig ramme, som understøtter aktiviteter, udvikling og/eller vedlige-
holder den enkelte borgers funktionsniveau og kompetencer. 

- En faglig og boligmæssig ramme, som dækker borgerens længerevarende behov for støtte, 
hjælp og pleje. 

 

Andre særlige forhold Borgeren har frit boligvalg uanset geografi, hvis: 
- Botilbuddet kan dække borgerens behov. 
- Botilbuddet ikke er væsentlig dyrere end det tilbud, Velfærdsrådgivningen har givet. Botil-

buddets merudgift må ikke overstige 5 %. 
- Botilbuddet er registreret på tilbudsportalen. 
- Hvis borgeren ønsker et tilbud i anden kommune, skal betingelserne for bofællesskab efter 

§ 105 i almenboligloven være opfyldt i begge kommuner.  
 

Hvem behandler 
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Plejebolig 
Har du brug for omfattende hjælp fordelt over hele døgnet,  
kan tilbuddet om en plejebolig være en god mulighed for dig.  
En plejebolig er en selvstændig ældrebolig med serviceareal og 
tilknyttet personale.   
 
I Hedensted Kommune kalder vi vores plejecentre med tilhø-
rende plejeboliger for plejehjem, fordi det er borgers eget hjem 
vi tager udgangspunkt i. 
 
Hvem kan få en plejebolig? 
Du kan få en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for 
hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje.  
 
Der er en række kriterier, der skal være opfyldt: 
- du har en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktions-

evne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet, 
- dit behov for hjælp og støtte er uforudsigeligt og kan ikke 

planlægges med faste besøg samt hjælp og støtte kan ikke 
varetages i dit eget hjem, 

- du ikke selv er i stand til selv at tilkalde hjælp, 
- du kan ikke klare dig med dagtilbud eller aflastning, 
- du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller 

du kan ikke være alene mellem besøgene, samt at pårø-
rende ikke kan varetage omsorgen mellem besøgene. 

- du er terminalerklæret (døende). 
 
I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan 
støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for 
at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter 
f.eks. omkring måltiderne. 
 
Hvem kan få en plejebolig i et demensafsnit? 
Du kan få en bolig på et plejehjem med demensafsnit, hvis: 
- du har en lægeligt diagnosticeret demens, eller vurderet 

med tilsvarende symptomer, 
- du har behov for en særlig indsats pga. 

o udadreagerende adfærd  
o er til fare for dig selv  
o har angst/uro  
o en længerevarende forstyrret døgnrytme 
o en adfærd der kræver støtte i sociale sammenhænge 

- du har behov for at bo i overskuelige rammer, hvor perso-
nalet er uddannet til at varetage dine særlige behov. 

 
Sådan søger du om en plejebolig  
Hvis du ønsker at søge om en plejebolig eller blot har spørgs-
mål, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag  
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om en plejebolig, er der brug for, at du opgiver 
relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kommunens 
udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder ind-
hentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 
Hvornår kan du få en plejebolig? 
Når Hedensted Kommune har godkendt og truffet beslutning 
om at tilbyde dig en plads på ventelisten til en plejebolig, må 
der højst gå to måneder, før du bliver tilbudt en plejebolig ifølge 
plejeboliggarantien. 
 
 

 
Plejeboliggarantien gælder, når det er en generel ansøgning til 
en plejebolig i hele Hedensted Kommune. Garantien gælder 
ikke, hvis du kun søger en plejebolig på et bestemt plejehjem. 
 
Får du tilbudt en plejebolig, har du kort betænkningstid.  
- Hvis du siger ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt.  
- Hvis du afviser et boligtilbud, opretholder du din ansøg-

ning om en plejebolig. 
 

Dog skal du være opmærksom på, hvis du siger nej til en ple-
jebolig, som du selv har prioriteret og udvalgt, slettes du fra 
ventelisten i Hedensted Kommune. 
 
Hvad koster det at bo i plejebolig? 
Du skal betale indskud og husleje i en plejebolig. Du betaler 
også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og bolig-
støtte til huslejen. 
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 4 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om en plejebolig, kan du 
vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for plejebolig.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Din bolig bliver bevilget i overensstem-
melse med disse rammer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLEJEBOLIG 

Politisk godkendt den 24. februar 2021  Side 54 af 69 

Kvalitetsstandard for plejebolig 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om en plejebolig.   
 

Lovgivning 
Lov om Almene boliger,  
ABL § 5, stk. 2, jf. § 105 
stk. 2 
 

Visitering til plejebolig. 

Målgruppe Borgere med omfattende og varigt behov for pleje og omsorg: 
- Borgere, der har behov for, at der er personale tilstede hele døgnet, eller mere en 8 besøg 

pr. døgn 
- Borgere, hvor hjælpebehovet ikke er forudsigeligt 
- Borgere, der ikke er i stand til selv at tilkalde hjælp 
- Borgere, der ikke kan klare sig med dagtilbud eller aflastning 
- Terminale/døende 

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Plejeboliger er defineret som almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører 
servicearealer for borgere med behov for omfattende og varigt støtte eller hjælp. 
 
I en plejebolig er der tilknyttet sundhedsfagligt personale døgnet rundt, som kan støtte dig i 
forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i 
daglige aktiviteter f.eks. omkring måltiderne. 
 

Andre særlige forhold Plejeboliggaranti: 
- Borgeren tilbydes plads senest to måneder efter, at borgeren er optaget på venteliste. 
- Retten bortfalder, hvis borgeren kun ønsker at stå på venteliste til bestemte tilbud. 

 
Såfremt borgeren er berettiget til en almen plejebolig, har borgeren ret til frit valg blandt disse 
boliger uanset boligens beliggenhed. 
 
Borgeren har frit boligvalg uanset geografi, hvis: 

- Plejeboligen kan dække borgerens behov. 
- Plejeboligen ikke er væsentlig dyrere end det tilbud, Velfærdsrådgivningen har givet.  

Plejeboligens merudgift må ikke overstige 20 %. 
 
Borgere fra andre kommuner kan blive optaget på venteliste i Hedensted Kommune. 
 
Hvis der opstår venteliste, sker tildeling af en ledig plejebolig til den ansøger på ventelisten, som 
har det største aktuelle behov. 
 
Plejebolig i et demensafsnit 
Borgeren kan få en bolig på et plejehjem med demensafsnit, hvis: 
- borgeren har en lægeligt diagnosticeret demens, eller vurderet med tilsvarende symptomer 
- borgeren har behov for en særlig indsats pga. 

o udadreagerende adfærd  
o er til fare for dig selv  
o har angst/uro  
o en længerevarende forstyrret døgnrytme 
o en adfærd der kræver støtte i sociale sammenhænge 

- borgeren har behov for at bo i overskuelige rammer, hvor personalet er uddannet til at va-
retage dine særlige behov. 

 
Plejebolig i anden kommune 
Hvis borger ansøger om en plejebolig i en anden kommune skal borger søge gennem Hedensted 
Kommune. Når ansøgningen er godkendt i Hedensted Kommune sendes papirerne videre til den 
kommune, hvor den ansøgte plejebolig ligger. Først når ansøgningen er godkendt i begge kom-
muner, kommer borger på venteliste. 
 

Hvem behandler 
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Ældre- og handicapbolig 
Hvis du har behov for en bolig der er særlig ældre og handicap-
venlig, kan du søge Hedensted Kommune herom.  
 
Ældre- og handicapboliger skal udlejes til ældre og borgere 
med handicap, der har særligt behov for sådan en bolig. Der kan 
som udgangspunkt ikke bevilges en ældre- og handicapbolig, 
hvis boligbehovet kan dækkes i en almindelig bolig. 
 
Ældre og borgere med handicap, der har et særligt boligbehov, 
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 nødvendige støtte 

eller hjælp. 
 
Du kan visiteres til en ældre- og handicapbolig, hvis du har et 
aktuelt behov og du er klar til at overtage boligen inden for kort 
varsel. 
 
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation og 
afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om du kan be-
vilges en ældre- og handicapbolig.  
 
Hvad er en ældre- og handicapbolig? 
En ældrebolig er en selvstændig lejebolig, hvor du betaler ind-
skud og husleje. 
 
Med en ældre- og handicapbolig får du: 
- en lejlighed i nærheden af andre ældre- og handicapboliger 

og 
- en bolig, som er indrettet særligt til ældre- og handicappede 

med plads til f.eks. kørestol. 
 
Hvem kan få en ældre- og handicapbolig? 
Du kan søge om en ældre- og handicapbolig, hvis der ikke er 
mulighed for at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssigt.  
 
Du kan få hjælp i form af en ældre- og handicapbolig, hvis du 
blandt andet har: 
- nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
- behov for den specielle indretning, som er i ældre- og han-

dicapboliger. 
 
Sådan søger du om en ældre- og handicapbolig  
Hvis du ønsker at søge om en ældre- og handicapbolig eller har 
spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag  
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om en ældre- og handicapbolig, er der brug for, at 
du opgiver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted 
Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, 
herunder indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 
Hvornår kan du få en ældre- og handicapbolig? 
Hedensted Kommune anviser dig til ældre- og handicapbolig i 
forhold til dit behov for boligen. Det vil sige, at Hedensted Kom-
mune skal anvise boligen til den borger der har det største be-
hov for boligen uanset borgerens placering på ventelisten. 

 
 
 

 
Får du tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid.  
- Hvis du siger ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt.  
- Hvis du afviser et boligtilbud, opretholder du din ansøg-

ning om en ældre- og handicapbolig. 
 
Dog skal du være opmærksom på, hvis du siger nej til en æl-
dre- og handicapbolig, som du selv har prioriteret og udvalgt, 
slettes du fra ventelisten i Hedensted Kommune. 

 
Hvad koster en ældre- og handicapbolig? 
Du skal betale indskud og husleje i ældre- og handicapboliger. 
Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån 
og boligstøtte til huslejen. 
 
Du er forpligtet til at betale husleje og faste udgifter fra over-
tagelsesdatoen i din lejekontrakt med boligselskabet. 
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 4 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om en ældre- og handicap-
bolig, kan du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for ældre- og handicapbolig.  
Kvalitetsstandarden beskriver det politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Din bolig bliver bevilget i overens-
stemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for ældre- og handicapbolig 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om en ældre- og handicap-
bolig.   
 

Lovgivning 
Lov om Almene boliger,  
ABL § 5, stk. 1, jf. § 105 
stk. 1 
 

Visitation til almen ældre- og handicapbolig. 

Målgruppe 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 almindelig bolig. 
 
Ældre- og handicapboliger skal udlejes til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funkti-
onsevne uanset alder, f.eks. også til unge borgere med handicap. 
 
Ældre- og handicapboliger kan udlejes til borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funk-
tionsevne, hvis Velfærdsrådgivningen vurderer at borgeren kan klare sig bedre med den nød-
vendige støtte eller hjælp i boligen. 
 
Ældre og borgere med handicap, der har et særligt boligbehov, og hvor en sådan bolig: 

- Vil kunne styrke borgerens egenomsorg og i væsentlig grad bedre den samlede situation. 
- Kan medvirke til, at borgeren kan modtage den nødvendige støtte eller hjælp. 

 
Borgeren kan ikke visiteres til en ældre- og handicapbolig, hvis der ikke er et aktuelt behov. 
Borgeren skal senest overtage boligen inden for én måned efter tilbud om bolig. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Ældre- og handicapboliger er definerede som boliger: 
- Særligt indrettet til brug for ældre og borgere med handicap, herunder kørestolsbrugere 
- Muligheder for at tilkalde hurtig bistand på ethvert tidspunkt af døgnet 
- Egnede adgangsforhold for gangbesværede 

 

Andre særlige forhold Såfremt borgeren er berettiget til en ældre- og handicapbolig, har borgeren ret til frit valg blandt 
disse boliger, uanset boligens beliggenhed. 
 
Borgeren har frit boligvalg uanset geografi, hvis: 

- Ældre- og handicapboligen kan dække borgerens behov. 
- Ældre- og handicapboligen ikke er væsentlig dyrere end det tilbud, Velfærdsrådgivningen 

har givet. Ældre- og handicapboligens merudgift må ikke overstige 20 %. 
 
Hvis der opstår venteliste, sker tildeling af en ledig ældre- og handicapbolig til den ansøger på 
ventelisten, som har det største aktuelle behov. 
 
Hedensted Kommune beslutter, om boligerne skal anvises til andre boligsøgende, hvis de ikke 
kan lejes ud til den berettigede personkreds. 

-  

Hvem behandler 
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Hjælpemiddel 
Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du 
søge Hedensted Kommune om støtte til hjælpemidler. 
 

For at være berettiget til et hjælpemiddel, skal du have et behov 
svarende til 3-4 gange om ugen. Dit behov må ikke kunne af-
hjælpes med træning eller behandling, da Hedensted Kommune 
ikke bevilger hjælpemidler med henblik på at forbedre, vedlige-
holde eller hindre forringelse af din funktionsevne. 
 

Formålet med hjælpemidler er, at du får mulighed for at føre en 
så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mu-
lig grad bliver uafhængig 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 se-
nere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkes-ska-
der, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. 
 

Din funktionsnedsættelse skal have konsekvenser af indgri-
bende karakter i din daglige tilværelse. Det indebærer, at der 
ikke inden for en overskuelig fremtid, ca. 5 år, vil være udsigt til 
bedring af dine helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid 
fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af din ned-
satte funktionsevne.  
 
Normalt vil lidelsen være en belastning resten af dit liv. 
 

Hvad er et genbrugshjælpemiddel? 
Hjælpemidler er produkter, der bliver lavet specielt til personer 
med en nedsat funktionsevne og med en begrænset del af be-
folkningen som målgruppe.  
 
Eksempler på genbrugshjælpemidler 
Kørestol, rollator og toiletforhøjer. 
 

Du skal være opmærksom på, at der findes mange hjælpemidler 
og andre produkter, der vil kunne hjælpe dig i hverdagen, og 
som du ikke nødvendigvis kan udlånes gennem Hedensted 
Kommune, men du selv kan købe. Det kan være skridsikre ba-
demåtter, gigtvenligt køkkenudstyr, læselupper til lettere for-
størrelser, gribetænger, elevationssenge og hvilestole. 
 
Hvis du bliver bevilget et hjælpemiddel låner du hjælpemidlet 
af Hedensted Kommune. Det vil sige, hvis du ikke har brug for 
hjælpemidlet mere, skal det leveres tilbage til Hedensted Kom-
mune. 
 

Ligeledes skal du selv afholde udgifter forbundet med drift, ved-
ligeholdelse og rengøring af det udlånte hjælpemiddel. 
 
Personlige hjælpemidler 
Hedensted Kommune yder hjælp til personlige hjælpemidler ef-
ter samme kriterier som genbrugshjælpemidler. Men person-
lige hjælpemidler tilpasses individuelt til dig, og kan ikke tilpas-
ses til andre. Derfor skal du ikke levere personlige hjælpemidler 
retur til Hedensted Kommune, efter endt brug. 
 

Eksempler på personlige hjælpemidler 
Stomi, bleer, parykker eller kompressionsstrømper. 
 
Midlertidige hjælpemidler 
Hvis du udskrives fra sygehus, kan du låne midlertidige hjælpe-
midler i forbindelse med genoptræningsforløb eller rehabilite-
ringsforløb. 
 

 
Du skal selv hente dine midlertidige hjælpemidler på Hjælpe-
middeldepotet, Skolegade 10, 8723 Løsning. 
 
Det er Hedensted Kommunen eller sygehuse, som vurderer 
hvilke hjælpemidler/behandlingsredskaber du har brug for, 
indtil genoptræningen er afsluttet. Sygehuset udlåner typisk 
midlertidige hjælpemidler i op til 3 måneder efter udskrivning. 
 

Eksempler på midlertidige hjælpemidler 
Kørestol, rollator eller bad/toiletstol. 
 
Sådan søger du om et hjælpemiddel 
Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel eller blot har 
spørgsmål, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag  
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Du kan også søge digitalt via dette link. 
 
Der er nogle kriterier de forskellige former for hjælpemidler, 
derfor vil rådgiver sammen med dig afklare dit behov og de 
muligheder, der er for hjælp fra Hedensted Kommune. 
 

Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om et hjælpemiddel er der brug for, at du opgiver 
relevante og korrekte oplysninger samt medvirker til Heden-
sted Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsni-
veau, herunder indhentning af eventuelle læge-oplysninger.  
 

Svarfrist  
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger. 
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil afgørelsen er 
afsendt til dig.  
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om et hjælpemiddel, kan du 
vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for hjælpemiddel. 
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Hjælpemiddel bliver bevilget i overens-
stemmelse med disse rammer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.borger.dk/handlingsside?selfserviceId=f0fffc55-d81c-4976-bf30-db7b08f04b55&referringPageId=efe7a627-b51e-4a18-9c2f-454af24e4a26&KommuneKode=766
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Kvalitetsstandard for hjælpemiddel 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om et hjælpemiddel. 
 

Hjælpemiddel 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL §§ 112 og 113b 
 
 

Støtte til hjælpemiddel. 
 

Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne. 
 

Det er en forudsætning, at hjælpemidlet ikke kan gives efter anden lovgivning. 
 

Målgruppe  
 

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der ikke kan bedres ved behand-
ling, træning, pædagogiske- og psykologiske tiltag eller operation.  
 

Der ydes støtte, 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 hjemmet eller 
3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

 

Varigt betyder, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de hel-
bredsmæssige forhold, dels at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af 
den nedsatte funktion. Ofte vil der være tale om et behov over en lang årrække eller for resten af 
livet. 
 

Funktionsevne vurderes konkret i forhold til de begrænsninger, den enkelte borger oplever i 
sin daglige tilværelse. Der skal tages udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige, sociale og ar-
bejdsmæssige forhold samt barrierer i det omgivende samfund. 
 

Væsentlighedskriteriet betyder, at der i vurderingen lægges afgørende vægt på, om hjælpemid-
let i væsentlig grad giver borgeren mulighed for at leve så selvstændigt og normalt som muligt og 
i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand. Helbredsmæssige og sociale for-
hold. Hjælpemidlet kan have betydning for muligheden for at leve et liv som andre på samme al-
der og i samme livssituation.  

-  

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, og det kan ydes som udlån, kon-
tantydelse eller naturalhjælp. 
 

Som udgangspunkt skal borgeren selv hente hjælpemidlet på Hjælpemiddeldepotet, Skolegade 
10, 8723 Løsning.  
 

Yderligere information, der vedrører specifikke hjælpemidler, fremgår af ”Indsatskatalog for 
hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning” som ligger tilgængelig på Hedensted Kommu-
nes hjemmeside. 
 

Indsatskataloget er kun vejledende, og der skal altid foretages en konkret og individuel faglig 
vurdering af behovet.  
 

Drift og vedligehold 
Borgeren har som udgangspunkt ansvaret for vedligeholdelse, driftsudgifter og reparation.   
Yderligere information, der vedrører vedligeholdelse, driftsudgifter og reparation, fremgår af 
Hedensted Kommunes hjemmeside.  
 

Andre særlige forhold 
 

Frit valg af hjælpemiddel 
- Borgeren har mulighed for selv at vælge leverandør, jf. § 112, stk. 3 i serviceloven. Der kan 

f.eks. være tale om et hjælpemiddel af en anden kvalitet, der derfor er dyrere, eller med eks-
tra funktioner, som pågældende ønsker, at hjælpemidlet har, og som ligger ud over det, der 
vurderes som værende bedst egnet og billigst. 

- Hvis Hedensted Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig iden-
tisk med det hjælpemiddel, som borgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør, gæl-
der ovenstående regler ikke. 

- Borgeren skal som udgangspunkt vælge et hjælpemiddel hos én af Velfærdsrådgivningens 
godkendte leverandør. 

 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning 
 

https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning
https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning
https://www.hedensted.dk/media/6864711/vedligeholdelsespjece-hedensted-kommune.pdf
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Forbrugsgode 
Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan 
du søge Hedensted Kommune om støtte til forbrugsgoder. 
Forbrugsgoder er redskaber, der kan have et afhjælpende for-
mål for dig, men som kan købes i almindelig handel. 
 
Målet er, at du får mulighed for at føre en så normal og selv-
stændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver 
uafhængig af andres hjælp i dagligdagen. 
 
For at være berettiget, skal forbrugsgodet: 
- i væsentlig grad kunne afhjælpe dine varige følger af den 

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

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

 

Eksempler på forbrugsgoder 
El-køretøj 
 
Der vil som udgangspunkt være en egenbetaling på 50 % af 
det billigste standardprodukt. Du kan dog ikke få hjælp til for-
brugsgoder, der indgår i en almindelig husstand som sædvan-
lig indbo. 
 

Eksempler på sædvanlig indbo 
Seng, kontorstol, lænestol, vægt- og/eller tyngdedyne, støjre-
ducerende hørepropper eller -telefoner. 
 

Sådan søger du om en forbrugsgode 
Hvis du ønsker at søge om forbrugsgode eller blot har 
spørgsmål, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag  
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Du kan også søge digitalt via dette link. 
 

Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om et forbrugsgode, er der brug for, at du opgi-
ver relevante og korrekte oplysninger og medvirker til He-
densted Kommunens udredning af dine behov og dit funkti-
onsniveau, herunder indhentning af eventuelle lægeoplysnin-
ger.  
 

Svarfrist  
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 8 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil afgørelsen 
er afsendt til dig.  
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om forbrugsgode, kan du 
vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for forbrugsgode.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Forbrugsgoder bliver bevilget i overens-
stemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for forbrugsgode 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om et forbrugsgode. 
 

Forbrugsgode 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 113 
 
 

Støtte til forbrugsgode. 
 
Forbrugsgoder er produkter, der bliver fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvan-
ligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Produktet er på den måde ikke 
fremstillet specielt til at afhjælpe en nedsat funktionsevne, som det er tilfældet med hjælpemid-
ler. 
 

Målgruppe  
 

Betingelsen for tildeling af et forbrugsgode efter § 113 i serviceloven er den samme som for hjæl-
pemiddel efter § 112 i serviceloven. 
 

Der ydes støtte til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis forbrugsgo-
det; 

1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 
2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 
3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

 

Varigt betyder, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de hel-
bredsmæssige forhold, dels at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af 
den nedsatte funktion. Ofte vil der være tale om et behov over en lang årrække eller for resten af 
livet. 
 

Funktionsevne vurderes konkret i forhold til de begrænsninger, den enkelte borger oplever i 
sin daglige tilværelse. Der skal tages udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige, sociale og ar-
bejdsmæssige forhold samt barrierer i det omgivende samfund. 
 

Væsentlighedskriteriet betyder, at der i vurderingen lægges afgørende vægt på, om hjælpemid-
let i væsentlig grad giver borgeren mulighed for at leve så selvstændigt og normalt som muligt og 
i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand. Helbredsmæssige og sociale for-
hold, herunder familiemæssige forhold kan vægtes. Hjælpemidlet kan have betydning for mulig-
heden for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. 
 
Formålet med forbrugsgodet er at undgå social isolation ved: 

- at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet, 
- at fastholde kontakten til uddannelse eller 
- at fastholde kontakten til sociale relationer 

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste forbrugsgode, og det kan ydes som udlån, kon-
tantydelse eller naturalhjælp. 
 

Som udgangspunkt skal borgeren selv hente forbrugsgodet på Hjælpemiddeldepotet, Skolegade 
10, 8723 Løsning.  
 
Yderligere information, der vedrører specifikke forbrugsgoder, fremgår af ”Indsatskatalog for 
hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning” som ligger tilgængelig på Hedensted Kommu-
nes hjemmeside. 
 

Indsatskataloget er kun vejledende, og der skal altid foretages en konkret og individuel faglig 
vurdering af behovet.  
 

Andre særlige forhold 
 

Egenbetaling  
Der kan være en egenbetaling på 50 % for borgeren. 
 
Sædvanligt indbo 
Der gives ikke støtte til sædvanligt indbo. 
 
Et forbrugsgode betragtes som sædvanlig indbo, når det findes i ethvert hjem, der måtte ønske 
det f.eks. vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler, mikrobølgeovn, robotstøvsuger, høre-
værn, ørepropper og almindelige køkkenmaskiner. 
 
Det er en forudsætning, at forbrugsgodet ikke kan gives efter anden lovgivning. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning 

 

https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning
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Boligindretning 
Hvis du har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne kan du få støtte til indretning af din bolig, når 
indretningen er nødvendig for at gøre boligen egnet som op-
holdssted for dig. 
 
Hvis Hedensted Kommune vurderer, at din bolig kan gøres 
bedre egnet som opholdssted ved hjælp af boligændringer, så 
vil du få det bevilget som en naturalydelse. Det betyder, at He-
densted Kommune betaler udgifterne til den nødvendige løs-
ning. Udgifterne til boligindretningen skal dog vurderes som 
værende rimelige, i forhold til de opnåede brugsmæssige for-
dele. 
 
Formål med en boligindretning 
Formålet med hjælp til boligindretning er at medvirke til, at 
du og din familie kan leve et så almindeligt liv som muligt som 
andre borgere på samme alder og i samme livssituation. 
 
Samtidig skal hjælpen medvirke til at gøre dig mere selvhjul-
pen og dermed mindre afhængig af andres hjælp i dagligda-
gen, ligesom hjælpen også kan være med til at lette andres ar-
bejde i forhold til dig samt understøtte et godt arbejdsmiljø. 
 

Eksempler på boligindretning 
Fjernelse af dørtrin, udvidelse af dørbredde eller rampe til én 
indgang.  
 

Sådan søger du om boligindretning 
Hvis du ønsker at søge om boligindretning eller blot har 
spørgsmål, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Du kan også søge digitalt via dette link. 
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om boligindretning er der brug for, at du opgiver 
relevante og korrekte oplysninger samt medvirker til Heden-
sted Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsni-
veau, herunder indhentning af eventuelle lægeoplysninger.  
 

Svarfrist  
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 26 uger. 
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil afgørelsen 
er afsendt til dig.  
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om boligindretning, kan 
du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for boligindretning.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Boligindretning bliver bevilget i overens-
stemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for boligindretning 
Denne kvalitetsstandarder et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om boligindretning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 116 
 

Støtte til indretning af bolig.  
 

Målgruppe  
 

Hedensted Kommune skal yde hjælp til indretning af bolig til borgere med en betydelig varig fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet 
som opholdssted for borgeren. 
 

Hjælpen kan ydes: 
- Til både børn og voksne. 
- Uden hensyn til økonomiske forhold, indtægt og formue. 

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Yderligere information, der vedrører specifikke boligindretninger, fremgår af ”Indsatskatalog for 
på hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning” som ligger tilgængelig på Hedensted Kom-
munes hjemmeside. 
 

Indsatskataloget er kun vejledende, og der skal altid foretages en konkret og individuel faglig 
vurdering af behovet.  
 

Andre særlige forhold 
 

- Når borgeren er tilkendt hjælp til indretning af bolig, kan borgeren vælge en anden hånd-
værker end den, som Hedensted Kommune har valgt. Såfremt borgeren, i disse tilfælde, selv 
lader boligindretningen udføre, kan borgeren få udgifterne hertil refunderet, dog højest med 
et beløb svarende til den pris Hedensted Kommune kunne have fået udført boligindretnin-
gen for hos den håndværker, som Hedensted Kommune har valgt. På samme måde kan bor-
geren vælge andre materialer end dem, som Hedensted Kommune har anvist. 

- I ganske særlige tilfælde, hvor hjælp til indretning af bolig ikke er tilstrækkelig til at gøre bo-
ligen egnet som opholdssted, kan Hedensted Kommune yde hjælp til dækning af merudgifter 
til anskaffelse af anden bolig til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 

- Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker borgerens behov. 
- Borgere, der får social pension, kan ikke få hjælp til boligskift, medmindre de får hjælp efter 

lov om social service § 96. 
- Der kan ikke ydes støtte til boligindretninger, der alene er hensigtsmæssige og ikke nødven-

dige. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning 

https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning
https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning
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Støtte til køb af bil  
Du kan søge om lån til en bil. Hedensted Kommune kan be-
vilge et rentefrit lån på op til 199.000 kr. (2021 takst), hvoraf 
du skal betale halvdelen tilbage over 8 år. Hvis du har en ind-
komst over 236.000 kr. (2021 takst), forhøjes den del, du skal 
tilbagebetale. 
 

Du kan få støtte til almindelig personbil og en udvidet støtte, 
hvis det vurderes at, du har behov for en større bil, f.eks. en 
kassevogn eller minibus. 
 

Du kan søge om særlig indretning til din bil, uanset om du er 
bevilget støtte til køb af bil eller selv ønsker at købe en bil.  
 
For at få støtte til særlig indretning er det et krav at: 
- Politiet stiller krav om det (påtegning i kørekort) 
- Hvis dit helbredsforhold i øvrigt taler for det 
- Hvis det letter din placering i bilen 

 

Tilskud til automatgear er den faktiske udgift dog højest 
27.491 kr. (2021 takst). Automatgearet skal som udgangs-
punkt også holde i 8 år, men man kan i særlige tilfælde få 
støtte til udskiftning inden. 
 

Du skal regne med en månedlig udgift på ca. 3000 kr. Det er 
inkl. afdrag på billån. 
 
Hvem kan få støtte til en handicapbil? 
For at få støtte skal du eller dit barn have en varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig 
grad, at det forringer din evne til at færdes.   
 

Alle behandlings- og træningsmuligheder skal som udgangs-
punkt være udtømte, før din funktionsnedsættelse kan be-
tragtes som varig og din transport må ikke kunne løses på an-
dre måder end med egen bil. 
 
Hedensted Kommune lægger vægt på følgende: 
1. Hvis du skal bruge bilen til og fra uddannelsessted, 

skal din uddannelse være af et vist niveau og sigte mod 
arbejde. 

2. Hvis du skal bruge bilen til at komme til dit arbejde,  
skal du have et fast arbejde. 

3. Hvis du skal bruge bilen til fritid og trivsel,  
skal det dokumenteres, at din transport ikke kan løses 
med andre kørselsordninger. 

 
Afgiftsfritagelse 
Du kan søge om afgiftsfritagelse for grøn ejerafgift (vægtaf-
gift), brændstofforbrugsafgift og registreringsafgift, samtidig 
med at du søger om bilen. For at være berettiget til afgiftsfri-
tagelse er det ikke et krav, at der er ydet lån til bilen, men du 
skal opfylde betingelserne for støtte til køb af bil. 
 
Hvad kan der ikke ydes støtte til? 
- Biler, som ikke vurderes egnede 
- Leasingbiler, kundebil eller firmabil 
- Generel drift, herunder brændstofforbrug 
- Vedligeholdelse af bil, herunder serviceeftersyn 
- Reparationer, der ikke har med særlig indretning af gøre 
- Ansvarsforsikring/kaskoforsikring af bilen 
- Udligningsafgift, hvis bilen er dieseldrevet 

 
Sådan søger du om støtte til en handicapbil  
Du kan med fordel få råd og vejledning f.eks. inden du søger 
ved at kontakte:  
 

 
Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag  
mellem kl. 09.00-13.00. 
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Hvis vil vide mere om forudsætningerne for støtte til en handi-
capbil, kan du se mere på følgende link:  
https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-syg-
dom/hjaelpemidler/handicapbil  
 

Hvis du ønsker at søge om en handicapbil, skal du søge  
elektronisk via Hedensted Kommunes hjemmeside. Du kan 
søge om handicapbil via ovenstående link.  
 
 

Hedensted Kommune vil vurdere din ansøgning ud fra en sam-
let vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til 
at færdes. Desuden vil Hedensted Kommune vurdere, om dit 
transportbehov kan dækkes på anden vis, eksempelvis med 
muligheden for at anvende andre kørselsordninger, herunder 
individuel handicapkørsel, Midttrafik, Flextrafik, Sygsikrings-
kørsel, DSB’s Handicapordning, kørsel til og fra sygehus eller 
ved at anvende cykel eller hjælpemidler som f.eks. rollator, el-
køretøj mv.  
 

Når kommunen træffer afgørelse om handicapbil, modtager du 
en skriftlig afgørelse.  Afgørelsen indeholder en skriftlig be-
grundelse. 
 

Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om en handicapbil skal du selv være med til at 
skaffe de oplysninger, der kan oplyse/belyse din sag, f.eks. kør-
selsdagbog.  
 

Hvornår kan der søges udskiftning af bil? 
Der kan tidligst ydes støtte til udskiftning af bil 8 år efter re-
gistrering af en bil, hvortil der er ydet støtte. 
  

I ganske særlige tilfælde kan der ydes støtte, før 8 års perio-
den udløber, f.eks. når: 
- synsvirksomhed kan dokumentere, at udskiftning af bilen 

er nødvendig 
- bilen er totalskadet 
- bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af din 

funktionsevne 
- bilen ikke kan repareres 
- synsvirksomhed kan dokumentere, at udgiften til repara-

tion af bilen vil være uforholdsmæssigt stor 
   
Du har ikke automatisk ret til at få en ny bevilling ved genan-
søgning om støtte til køb af bil. 
 

Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse på handicapbil 
inden 52 uger. Hvis du kun ansøger om særlig indretning kan 
forvente, at der er truffet en afgørelse inden 4 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 

Klagemuligheder  
Du kan klage over afgørelsen på handicapbil. Klagevejledningen 
vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstan-
dard for handicapbil.  
Kvalitetsstandarden beskriver det politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilrettelagt in-
dividuelt i overensstemmelse med disse rammer. 

https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/handicapbil
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Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om handicapbil.  
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 114 
 

Støtte til anskaffelse af bil, brændstofforbrugsafgift (vægtafgift/grøn ejerafgift) og særlig ind-
retning. 

Målgruppe Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør 
muligheden for at færdes uden brug af egen bil. 
 
Det er et krav, at borgeren har et kørselsbehov, hvor funktionsnedsættelsen i væsentlig 
grad: 

- Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil 
- Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil 
- Forringer evnen til at færdes, og borgeren samtidig har aktiviteter uden for hjemmet, som 

medfører et betydeligt behov for kørsel med egen bil 
 
Borgere, som har brug for nødvendig indretning af bil, uanset om der kan ydes støtte til 
anskaffelse af bil, hvis: 

- Politiet har stillet krav om det (påtegning i kørekort) 
- Borgers helbredsforhold i øvrigt taler for det eller 
- Det letter borgers placering i bilen 

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Indsatsen kan bestå af: 
- Særlig indretning, som for eksempel spejle, sædevarme og oliefyr 
- Støtte til bil, herunder evt. kørekort 

 
Valg og indretning af bil sker efter praktisk afprøvning og ud fra princippet om billigst egnet. 
 

Andre særlige forhold Bevillingen består af et rentefrit lån, som afdrages over 8 år. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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Pasning af nærtstående med handicap eller   

alvorlig sygdom  
Tilbuddet kan søges af dig, som er tilknyttet arbejdsmarkedet og 
ønsker at passe en nærtstående med, 
- alvorlig sygdom 
- betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
- indgribende kronisk eller langvarig lidelse 

 
Du kan bevilliges plejevederlag til at passe en nærtstående i 
hjemmet og har mulighed for at blive ansat af Hedensted Kom-
mune i op til 6 måneder (perioden kan forlænges med 3 måne-
der 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, 
- der er enighed mellem parterne om etablering af pasnings-

forholdet, 
- det vurderes, der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, 

at det er den pågældende person, der passer den nærtstå-
ende. 

 
Formålet med pasning af nærtstående med handicap eller 
alvorlig sygdom 
Formålet med pasning af nærtstående med handicap eller alvor-
lig sygdom, er i en kortere periode, at give mulighed for at an-
sætte en person til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for 
en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langva-
rig, herunder uhelbredelig, sygdom. 
 
Den ansatte 
Hvem kan få plejevederlag? 
Du kan ansættes til, at passe en nærtstående med handicap eller 
alvorlig sygdom, hvis: 
- du er nærtstående, f.eks. ægtefælle, forældre eller har en 

nær tilknytning til den pågældende person med behov for 
pasning (der er ikke krav om familierelation). Der er mulig-
hed for at flere nærtstående kan dele ansættelsesforholdet 
og dermed dele pasningsopgaverne.   

- du har tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. lønmodtagere, 
selvstændig erhvervsdrivende eller dagpengemodtagere. 
Kontanthjælpsmodtagere kan efter en konkret vurdering 
også ansættes til, at passe en nærtstående med handicap el-
ler alvorlig sygdom.  

 
Kan du få orlov fra dit arbejde? 
Hvis du ansættes til, at passe en nærtstående med handicap eller 
alvorlig sygdom, kan du få orlov fra dit arbejde. Du skal søge om 
orlov hos din arbejdsgiver.  
 
Den nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
Hvornår har den nærtstående et handicap eller er alvorlig syg? 
Den nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom omfatter 
både børn og voksne med: 
- betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne herunder også personer med demens, eller 
- indgribende kronisk eller langvarig herunder uhelbredelig, 

alvorlig sygdom. Ved langvarig sygdom forstås normalt li-
delser, der forventes at vare 1 år eller mere. Ved uhelbrede-
lig, alvorlig sygdom forstås f.eks. tilfælde, hvor der ydes livs-
forlængende behandling.  

 
Dette tilbud er derfor også målrettet f.eks. personer med kræft 
eller alvorlige hjertelidelser, men ikke døende. 

 

 
 

Pasning af barn med handicap eller alvorlig sygdom 
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom om-
handler også børn med funktionsnedsættelse eller alvorlig syg-
dom. Hvis det handler om et barn, kan reglerne om tabt arbejds-
fortjeneste være relevant – hvis du som forældre opfylder betin-
gelserne for både tabt arbejdsfortjeneste og pasning af nærtstå-
ende med handicap eller alvorlig sygdom, har du ret til selv at 
vælge, hvilken støtte du vil modtage.  
 
Sådan søger du om plejevederlag  
Hvis du ønsker at søge om plejevederlag til pasning af nærtstå-
ende med handicap eller alvorlig sygdom eller blot har spørgs-
mål, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag mel-
lem kl. 09.00-13.00.   
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Plejevederlaget skal søges i den kommune, hvor den nærtstå-
ende med handicap eller alvorlig sygdom bor.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om pasning af nærtstående med handicap eller al-
vorlig sygdom, er der brug for, at du opgiver relevante oplysnin-
ger og medvirker til Hedensted Kommunens udredning af dine 
behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning af eventu-
elt lægeoplysninger. 
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 3 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået en 
afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om plejevederlag, kan du 
vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstan-
dard for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig 
sygdom. Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte 
rammer for serviceniveauet. Plejevederlaget bliver bevilliget i 
overensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om pasning af nærtstående 
med handicap eller alvorlig sygdom. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 118 
 
 

At give en nærtstående person, med tilknytning til arbejdsmarkedet, mulighed for at passe en 
pårørende i hjemmet. 

Målgruppe Indsatsen tildeles erhvervsaktive, nærtstående personer til borgere, der har en betydelig og va-
rig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk/langvarig/uhelbredelig 
lidelse. 
 
Følgende skal være opfyldt: 

- At alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet. 
- At plejebehovet jf. SEL § 83, stk. 1, nr. 1 svarer til et fuldtidsarbejde (37 timer pr. uge). 
- At der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet. 
- At det vurderes, der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende 

person, der passer den nærtstående.  
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Varetagelse af pleje- og omsorgsopgaver f.eks.: 
- Personlig hygiejne. 
- Af- og påklædning. 
- Hjælp til spisning. 
- Hjælp til rengøring, tøjvask m.v. 
- Forflytninger. 
- Hjælp til indtagelse af medicin. 
- Deltagelse i behandlinger, kontroller m.v. 

 
Parterne har pligt til at underrette kommunen om evt. ændringer i den nærtståendes tilstand.  
 

Andre særlige forhold - Personen ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor, aflønningen sker efter gæl-
dende takst. 

- Personen kan ansættes i indtil 6 måneder med henblik på at passe den nærtstående. Pas-
ningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. 

- Hvis to eller flere personer deles om pasningsordningen, kan den samlede aflønning ikke 
overstige beløbet i den gældende takst. Lønnen udbetales forholdsmæssigt i forhold til de-
lingen af pasningsordningen.  
-  

Hvem behandler 
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



PASNING AF DØENDE 

Politisk godkendt den 24. februar 2021  Side 67 af 69 

Pasning af døende 
Tilbuddet om pasning af døende er en plejeordning, som giver 
mulighed for at yde plejevederlag til dig, som ønsker at passe en 
pårørende, der ønsker at dø i eget hjem.  
En plejeordning kan etableres i den døendes hjem eller hos dig, 
hvis den døende tager ophold der. 
 
Hvad er pasning af døende? 
Det er en plejeordning målrettet personer, som er døende uan-
set årsag hertil og omfatter både børn og voksne. 
 
Hvad er plejevederlag? 
Ansøgning om plejevederlag skal indgives til den kommune, 
hvor plejeforholdet skal etableres.   
 
Plejevederlaget er uafhængig af din eller den døendes formue-
forhold. Hedensted Kommune udbetaler plejevederlag, men der 
er ikke tale om et ansættelsesforhold med Hedensted Kommune 
som arbejdsgiver. Plejevederlaget er skattepligtigt, og Heden-
sted Kommune skal tilbageholde A-skat og arbejdsmarkedsbi-
drag – dog skal der ikke betales ATP- bidrag af plejevederlaget. 
Der optjenes ikke feriepenge i plejeperioden, da der ikke er tale 
om et ansættelsesforhold. 
 
Hvis du kun ønsker at påtage dig en del af plejeopgaverne og 
fortsætte dit arbejde på deltid, fastsættes plejevederlaget for-
holdsmæssigt. Hvis du deler plejeopgaven med andre nærtstå-
ende, fastsættes plejevederlaget tilsvarende forholdsmæssigt. 
 
Hvem kan få plejevederlag? 
Du skal opfylde følgende kriterier, for at få plejevederlag: 
- Du skal være nærtstående f.eks. ægtefælle, forældre eller 

være nært tilknyttet til den døende (der er ikke krav om fa-
milierelation, ligesom der heller ikke er krav om fælles bo-
pæl forud). 

- En læge skal have vurderet at hospitalsbehandling er udsigt-
sløs, og at prognosen er kort levetid, oftest 2-6 måneder. 

- Lægeligt skal det desuden være vurderet at personens til-
stand ikke nødvendiggør indlæggelse på sygehus eller op-
hold i plejehjem eller lignende. Den døende skal have behov 
for pleje, og det skal være muligt og hensigtsmæssigt at pleje 
den døende i hjemmet. 

- Den døende og den, der påtager sig opgaven skal være enige 
om, at der etableres en plejeordning, ordningen er baseret 
på frivillighed. 

 
Der er ikke mulighed for plejevederlag, når den døende bor på 
plejehjem, hospice eller lignende, idet det her forudsættes at 
plejen i overvejende grad varetages af tilknyttet personale, da 
det sidestilles med indlæggelse på sygehus. 
 
Hvornår ophører plejevederlaget? 
Plejevederlaget ophører ved den nærtståendes død – dog er der 
ret til plejevederlag indtil 14 dage efter dødsfaldet.  
 
Udbetaling af plejevederlag kan bringes til ophør af andre årsa-
ger, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt. At den døendes 
situation har stabiliseret sig eller plejeforholdet har strakt sig 
over længere tid, kan ikke i sig selv begrunde at plejevederlaget 
bringes til ophør. Hedensted Kommune må i den situation evt. 
anmode om en ny lægelig vurdering af, om prognosen fortsat er 
kort levetid. Det er ligeledes en betingelse at den døende fortsat 
har behov for pleje og omsorg. Kortvarig indlæggelse på sygehus  
 

 

 
 

eller kortvarig aflastningsophold medfører ikke at plejevederla-
get bortfalder, hvis planen er udskrivning til videre pleje i eget 
hjem. 
 
Behov for yderligere hjælp 
Selv om du varetager plejeopgaven, vil der ofte være behov for 
yderligere hjælp og Hedensted Kommunen vil rådgive dig om 
mulighederne, f.eks. personlig pleje og støtte til nødvendige 
praktiske opgaver i hjemmet, aflastning, hjælpemidler og hjem-
mesygepleje. 
 
Midlertidigt indlagt 
Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en 
midlertidig indlæggelse f.eks. for at aflaste dig som pårørende. 
Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt 
indlagt eller er på en aflastningsplads. Der er ikke fastsat nogen 
bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurde-
ringen af om plejevederlaget kan fortsætte kan det bl.a. indgå, 
om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen. 
 
Kan du få orlov fra dit arbejde? 
Hvis du ansættes til, at passe en nærtstående, som er døende, 
kan du få orlov fra dit arbejde. Du skal søge om orlov hos din 
arbejdsgiver. 
 
En arbejdsgiver, der udbetaler løn til dig under din orlov, får en 
refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din ar-
bejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du 
ansøger Hedensted Kommune om plejevederlaget. 
 
Sådan søger du om plejevederlag  
Hvis du ønsker at søge om plejevederlag til pasning af døende 
eller blot har spørgsmål, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag mel-
lem kl. 09.00-13.00.   
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om en plejeordning, er der brug for, at du opgiver 
relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kommunens 
udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder ind-
hentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 
Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 7 dage.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået en 
afgørelse. 
 
Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om plejevederlag, kan du 
vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstan-
dard for pasning af døende.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Plejevederlaget bliver bevilliget i overens-
stemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for pasning af døende 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om pasning af døende. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 119 
 
 

Pasning og pleje af døende. 
 

Ordningen giver mulighed for at yde plejevederlag til en nærtstående, der ønsker at passe en 
pårørende, der ønsker at dø i eget hjem. Ansøgning om plejevederlag skal indgives til den kom-
mune som plejeforholdet ønskes etableret i. 
 

Målgruppe Døende, der ønsker at blive plejet af en nærtstående i eget hjem. Med en nærtstående menes, 
en person der er nært knyttet til den døende. 
 

Orloven kan deles mellem én eller flere personer, som ønsker at passe den plejekrævende, der 
ønsker at dø i eget hjem. 
 
Følgende skal være til stede hos den plejekrævende: 

- At det efter en lægelig vurdering konstateres, at de medicinske behandlingsmuligheder er 
udtømte. 

- At den terminale fase er indtrådt, og levetiden vil være kort (oftest 2-6 måneder). 
- At der er et pleje- og omsorgsbehov. 
- At tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse, forbliven på sygehus, op-hold i plejebolig, 

hospice eller lignende. 
- At den døende befinder sig i eget eller pårørendes hjem. 
- At såvel den døende som den nærtstående er indforstået med etableringen af pasningsfor-

holdet. 
 

Det er en forudsætning for at etablere et plejeforhold, at kommunen vurderer, at orlovstageren 
kan løfte opgaven. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Fra orlovens start aftales det med orlovstager, hvilke opgaver der skal varetages. 
 

Som udgangspunkt drejer det sig om at: 
- Yde omsorg og pleje for den døende så som personlig hygiejne, af- og påklædning og hjælp 

til spisning. 
- Indgå i den daglige husholdning så som indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask. 
- Etablere et nært samarbejde mellem den praktiserende læge, orlovstager, den plejekræ-

vende og hjemmesygeplejen. 
 

Der er en forventning om, at orlovstageren opholder sig i den plejekrævendes hjem i det tids-
rum på døgnet, hvor pasningsbehovet er størst. 
 

Andre særlige forhold Ekstra hjælp fra kommunen 
Selv om en nærtstående påtager sig plejeopgaven, vil det være muligt at få hjælp fra kommu-
nen i form af eksempelvis personlig og praktisk hjælp og hjemmesygepleje. 
 

Opstart af plejeorloven 
Plejeorloven kan starte fra det tidspunkt, hvor orlovstageren har fået besked om, at plejeve-
derlaget er bevilget. Plejeorloven kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 
 

Beregning af plejevederlag jf. § 120 i serviceloven 
Plejeorloven kan højst udgøre 37 timer om ugen, og aflønningen sker efter gældende takst. 
 

Afbryde/ophør af plejeorloven jf. § 121 i serviceloven 
Orlovstageren og den uhelbredeligt syge kan til enhver tid afbryde plejeforholdet. 
Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. 
 

Kommunen kan afbryde plejeorlovsydelsen, hvis pleje i hjemmet ikke mere kan anses for hen-
sigtsmæssig. 
 

Plejeorloven stopper ikke under kortvarige indlæggelser (op til 14 dage) Ved varigt ophold på 
hospice eller i plejebolig afsluttes plejeorloven efter maksimalt 2 dage, og plejevederlaget op-
hører. 
 

Sygeplejeartikler jf. § 122 i serviceloven 
Der kan ydes dækning af de udgifter den syge har til sygeplejeartikler og lign. Hjælp ydes efter 
et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde. Der er tale om udgifter, som ville være blevet ydet, hvis 
den døende var indlagt på sygehus. 
 

Kommunen skal føre tilsyn med, om ordningen fungerer efter hensigten. Tilsynet sker gennem 
besøg fra den kommunale sygepleje, som tager kontakt til Velfærdsrådgivningen. 
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Med mindre andet er aftalt, revurderes der ved behov og senest efter seks måneder. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
 

 


