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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 
eller 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 eller sundhedsfaglig støtte. 

- 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 
er 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 lægeordineret, 
f.eks.  fysioterapi i form af bassintræning eller ride-fysiote-
rapi, fordi disse aktiviteter ikke betragtes som selvvalgte. 
 
 

 

Sådan søger du om ledsagelse  
Hvis du ønsker at søge om ledsagelse eller har spørgsmål til 
indsatsen, kan du kontakte Velfærdsrådgivningen på tele-
fon 79 75 58 20 på alle hverdage mellem kl. 09.00-13.00.   
 

Alle rådgivere kan kontaktes direkte i deres telefontid, som 
er 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 ledsagelse. 
 

Når der træffes afgørelse om ledsagelse, modtager du en 
skriftlig afgørelse med en dertilhørende begrundelse. Du 
kan ikke få ledsagelse, hvis du samtidig har borgerstyret 
personlig assistance (BPA), eller hvis du er døvblind og be-
vilget en kontaktperson.  
 

Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om ledsagelse, er der brug for, at du opgiver 
relevante oplysninger og medvirker til kommunens udred-
ning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder ind-
hentning 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 un-
der ledsagelsen. Dine udgifter til ledsagerens befordring og 
andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan 
dækkes med et beløb på op til 974 kr. årligt (2023 takst).  
Derudover kan der i det konkrete tilfælde være mulighed 
for at få dækket yderligere ledsagerudgifter. Beløbet ydes af 
Hedensted 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 dokumen-
teres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen 
er visiteret til ledsagerordning. Ledsagekortet giver dig mu-
lighed for flere steder at medtage din ledsager gratis. Led-
sagekortet 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 2 må-
neder. Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor He-
densted 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 denne. Hvordan du kan klage, vil fremgå 
af klagevejledningen, der er vedhæftet din afgørelse. 
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for ledsagelse for voksne.  Kvalitetsstandarden be-
skriver de politiske bestemte rammer for serviceniveauet. 
Din ledsagelse bliver bevilget og tilrettelagt 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. 
 

Indhold Beskrivelse   
Lovgivning 
Lov om social service, 
SEL § 97 
 

Hedensted Kommune skal tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden til borgere under 
folkepensionsalderen, jf. lov om social pensions § 1 a, der ikke kan færdes alene på grund af be-
tydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Målgruppe  
 

Kendetegnende for borgere, der visiteres til ledsagerordning er, at de opfylder 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 en ledsagerordning, bevarer denne ordning ved overgangen til fol-
kepensionen. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Borgere kan få ledsagelse til selvvalgte fritidsaktiviteter. Det kan for eksempel være til: 
- indkøbsture, 
- biograf og teaterture, 
- koncerter/festivaler, 
- frisør, 
- ferie, 
- sportsaktiviteter eller 
- besøg hos familie og venner e. lign.  

 

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 maksimalt 

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 retten til led-
sagelse 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, befordring 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. 

 
 
 

 


