
 

Politisk godkendt den 21. december 2022 Side 1 af 8 

Socialpædagogisk støtte 
Tilbuddet er til dig, som har et betydelig behov for støtte på 
grund af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne el-
ler dine særlig sociale problemer.  
 

Socialpædagogisk støtte kan bestå af hjælp, omsorg eller 
støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. 
 

Hvad er socialpædagogisk støtte? 
Formålet med socialpædagogisk støtte er at yde hjælp til selv-
hjælp, således at du kan leve et liv på egne betingelser. Heden-
sted Kommune udfører ikke opgaverne for dig, men lærer dig 
selv at blive i stand til at udføre bl.a. dagligdagens gøremål. 
 

Målet er, at du kan bevare eller forbedre dine fysiske, psyki-
ske eller sociale funktioner. I nogle tilfælde er der fokus på at 
udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder, og i an-
dre tilfælde er der fokus på at yde en sådan støtte, at du kan 
opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv 
hverdag. 
 

Hvem kan få socialpædagogisk støtte? 
Dit behov for støtte skal være på grund af din betydelige funk-
tionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Det bety-
der, at der skal være årsagssammenhæng mellem din funkti-
onsnedsættelse eller dine sociale problemer og dit behov for 
støtte. Du kan få socialpædagogisk støtte uanset boform. Det 
er også muligt at modtage støtten under kortere ophold uden 
for din bopæl.  
 

Det er en forudsætning, at du ikke kan få dine behov for soci-
alpædagogisk støtte dækket på anden måde f.eks. ved person-
lig og praktisk hjælp eller et aktivitets- og samværstilbud. 
 

Indhold 
Serviceniveauet for socialpædagogisk støtte dækker over et 
bredt spektrum af socialpædagogiske og andre støtteforan-
staltninger. Der kan f.eks. gives vejledning, rådgivning, optræ-
ning, og hjælp til selvhjælp. For de fleste af indsatserne gælder 
det, at du selv skal være deltagende i aktiviteterne til f.eks. 
indkøb, madlavning, oprydning, påklædning mv. 
 
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation 
og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om du kan 
bevilges socialpædagogisk støtte. Tildeling af socialpædago-
gisk støtte sker altid på baggrund af en konkret og individuel 
vurdering af dit behov for støtte, ligesom støtten tilrettelæg-
ges i samarbejde med dig ud fra dine behov og forudsætnin-
ger. 
 
Socialpædagogisk støtte kan gives som et individuelt forløb, 
gruppeforløb eller som en kombination af et individuelt for-
løb og et gruppeforløb. Vurderingen af hvilket forløb, der pas-
ser bedst til dit behov, afdækkes sammen med dig, men ud fra 
princippet om mindst indgribende indsats.  
 

I Hedensted Kommune kan du derfor modtage socialpæda-
gogisk støtte gennem: 
- Den Åbne Vejledning 
- Gruppeforløb 
- Individuelle forløb 
o Via telefon 
o Via skærmbesøg 
o Uden for eget hjem – i et af Hedensted Kommunens 

lokaler 
o I eget hjem / botilbud 

 
Hedensted Kommune har ansvaret for og beslutter, hvordan 
støtten skal planlægges og udføres. Der er ikke frit valg af le-
verandør efter reglen om socialpædagogisk støtte. 
 

Omfang 
Serviceniveaet for socialpædagogisk støtte består af 6 forskel-
lige kvalitetsstandarder for støtte, som uddybes på de føl-
gende sider med udgangspunkt i Voksenudredningsmeto-
dens temaer (VUM temaer): 
 

1. Støtte til relationer, 
handler om dine relationer til og interaktion med andre men-
nesker. Relationer til andre dækker både over evnen til at indgå 
og bevare relationer til andre mennesker, såvel som deltagelse 
i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet i det 
sociale liv og som medborger. 
 

2. Støtte til samfundsliv, 
handler om varetagelse af uddannelse, beskæftigelse, økonomi, 
bolig og at håndtere post, som er nødvendige for at deltage i 
samfundslivet. 
 

3. Støtte til kommunikation, 
handler om overførsel eller udveksling af information. Begrebet 
rummer almindelige og særlige forhold i kommunikation med 
sprog, tegn og symboler, inklusive modtagelse og fremstilling af 
meddelelser, føre en samtale og anvende kommunikationsud-
styr og -teknikker. 
 

4. Støtte til praktiske opgaver, 
handler om huslige og andre dagligdags handlinger og opgaver 
i relation til husførelse. 
 

5. Støtte til egenomsorg, 
handler om praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation 
til dig selv, som f.eks. vaske og tørre sig, pleje af kroppen og 
kropsdele, påklædning, spise og drikke og tage vare på egen 
sundhed eller seksualitet. 
 

6. Støtte til mobilitet, 
handler om bevægelse og færden. Bevægelse og færden kan 
f.eks. være ændring eller opretholdelse af kropsstilling eller –
placering eller bevægelse fra ét sted til et andet, flytning og 
håndtering af genstande, færden ved gang, løb eller klatring og 
ved anvendelse af forskellige transportmidler. 
 

Sådan søger du om socialpædagogisk støtte 
Hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk støtte eller har 
spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte Velfærdsrådgivnin-
gen på telefon 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. 
 
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.  
 

Når kommunen træffer afgørelse om socialpædagogisk støtte, 
modtager du en skriftlig afgørelse med dertilhørende begrun-
delse.  
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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, herun-
der indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 

Hvad koster socialpædagogisk støtte? 
Socialpædagogisk støtte er gratis for dig. Du skal dog som ud-
gangspunkt selv betale for din kørsel, hvis støtten foregår i 
Mestringsenhedens lokaler i Tørring, Hedensted eller Juels-
minde.  
 

Svarfrit 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 2 måne-
der. Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Heden-
sted Kommune modtager din ansøgning og løber, indtil du har 
fået en afgørelse. 
 

Hvis der ikke er truffet en afgørelse inden svarfristen, orien-
teres du om, at svarfristen ikke kan overholdes. Samtidig ori-
enteres du om, hvornår du kan forvente der træffes en afgø-
relse. 
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om socialpædagogisk 
støtte, kan du vælge at klage over denne. Hvordan du kan 
klage, vil fremgå af klagevejledningen, der er vedhæftet din 
afgørelse. 
 

Opfølgning 
Hedensted Kommune vil løbende følge op på din støtte for at 
sikre, at støtten fortsat opfylder sit formål, herunder være op-
mærksom på om der er behov for at yde andre former for ind-
satser. 
 

Rehabilitering, habilitering eller kompensering  
Støtten kan leveres på forskellig vis; som rehabiliterende, ha-
biliterende eller kompenserende. Det vurderes ud fra dit 
funktionsniveau og afspejler sig i tidsudmålingen. 
 

Rehabilitering (udvikle) 
Formålet med rehabilitering er, at oparbejde og udvikle kom-
petencer til mestring af og deltagelse i hverdagslivet så selv-
stændigt som muligt. 
 

Habilitering (bevare) 
En habiliterende indsats retter sig mod personer med handi-
cap, som har varierende behov for støtte til at udvikle, bevare 
og bruge deres evner og potentialer bedst muligt. Uden en ha-
biliterende indsats, vil kompetencer og funktionsniveau blive 
forringet eller måske helt gå tabt. 
 

Kompensering (hjælp og omsorg) 
Borgeren skal tilbydes den nødvendige hjælp og omsorg med 
det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den 
nedsatte funktion mest muligt. 
 

Borgere med en funktionsnedsættelse skal i videst muligt om-
fang kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen og 
stilles lige med andre borgere. Borgeren skal have mulighed 
for at leve så normalt et liv som muligt. 
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetstandarden be-
skriver de politiske bestemte rammer for serviceniveauet.  
Din støtte bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i overens-
stemmelse med disse rammer. 
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1. Støtte til relationer 
Denne kvalitetsstandard er til medarbejderne, når de skal vurdere på støtte til relationer. Serviceniveauet er vejledende –  
en ansøgning vil altid behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. 
 

Indhold Beskrivelse 
Formål  At udvikle sociale kompetencer med henblik på at skabe og opretholde netværk, samt støtte borgeren i 

at kunne benytte tilbuddene i lokalområdet for derved at bryde social isolation.  
 

Indhold  Handler om borgerens relationer til og interaktion med andre mennesker. Relationer til andre dækker 
både over evnen til at indgå og bevare relationer til andre mennesker, såvel som deltagelse i organiseret 
socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet i det sociale liv og som medborger. 
 

Målgruppe  Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer. Behovet for støtte skal være betinget af en funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. 
 

Vurderingen af behovet for støtte, skal ske i forhold til hver indsats, der ansøges om. Det betyder, at 
borgeren kan være i personkredsen for nogle indsatser, men ikke for andre. 
 

Tildeling og  
omfang 

Socialpædagogisk støtte gives ud fra en konkret og individuel vurdering på baggrund af voksenudred-
ningsmetoden (VUM). Rådgiver skal vurdere, om den socialpædagogiske indsats er rehabiliterende, ha-
biliterende eller kompenserende, hvilket afspejler sig i tidsrammen.  
 

Indsats Rehabilitering Habilitering Kompensering 
Indgå i samspil 
og kontakt 

Botilbud 
Op til 1 time pr. uge 
i maks. 3 måneder 

Botilbud 
Op til 30 minutter pr. uge 

Botilbud 
Op til 2 timer pr. uge 

Deltage i sociale 
fællesskaber og 
fritidsaktiviteter 

Egen bolig 
Op til 1 time pr. uge 

i maks. 1 måned 

Botilbud  
Op til 30 minutter pr. uge 

Botilbud 
Op til 2 timer pr. uge 

Varetage relatio-
ner til netværk 

Egen bolig  
Op til 1 time pr. uge 
i maks. 3 måneder 

 

Botilbud  
Op til 15 minutter pr. uge 

Botilbud 
Op til 15 minutter pr. uge 

 

Indsatsens omfang og metode, tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens hele livssituation. Det skal 
altid vurderes, om støtten kan tilbydes efter anden bestemmelse i serviceloven eller løses på anden vis.  
 

Hvad kan indsat-
sen indeholde? 
 

I nedenstående tabel kan du se, hvad der indgår i indsatserne for støtte til relationer.  
 

 
 

Indsats Hvad indgår i indsatsen? Hvad indgår ikke i indsatsen? 
Indgå i samspil 
og kontakt 

Botilbud 
Støtte til sammenspillet mellem borge-
ren og de øvrige beboere samt medar-
bejdere. 

Botilbud 
Kontakt til læge, tandlæge, fysiotera-
peut mv. Indgår i ’5. Støtte til egenom-
sorg’ under ’Varetage egen sundhed’. 
 

Relationsdannelse mellem borgeren og 
medarbejderen.  Hvis der er behov for 
relationsdannelse, sættes de opstillede 
mål på pause i en periode.   

Deltage i sociale 
fællesskaber og 
fritidsaktiviteter 

Egen bolig 
Der kan gives støtte, såfremt borgeren 
ikke kan kompenseres efter servicelo-
vens § 97 ledsagelse eller åben cafe.  
 

Den rehabiliterende indsats, handler 
om introduktion til aktiviteter i nær-
området.  

Egen bolig og botilbud 
Støtte til beskyttet beskæftigelse og ak-
tivitets- og samværstilbud. Indgår i '2. 
Støtte til samfundsliv', under 'Beskæf-
tigelse'. 

Varetage relatio-
ner til netværk 

Egen bolig og botilbud 
Der kan gives støtte, såfremt netværket 
ikke er i stand til at påtage sig relatio-
nen. 

Egen bolig og botilbud 
Samarbejde mellem medarbejdere og 
pårørende.  

Andre  
særlige forhold 

Borgeren må ikke dobbeltkompenseres f.eks. ved både hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte til 
samme indsats.   
 

Ferie  
Der visiteres ikke ekstra tid til feriedøgn for borgere i Hedensted Kommunes egne længerevarende boti-
lbud, da feriedøgn skal dækkes inden for den visiterede tid.  
 

Hvem behandler 
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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2. Støtte til samfundsliv 
Denne kvalitetsstandard er til medarbejderne, når de skal vurdere på støtte til samfundsliv. Serviceniveauet er vejledende –  
en ansøgning vil altid behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. 
 

Indhold Beskrivelse 
Formål  At udvikle borgerens sociale kompetencer med henblik på at skabe, opretholde og fastholde tilknytning 

til samfundslivet, samt vejlede og støtte borgeren med kontakt til offentlige myndigheder. 
 

Indhold  Handler om varetagelse af uddannelse, beskæftigelse, økonomi, bolig og at håndtere post, som er nød-
vendige for at deltage i samfundslivet. 
 

Målgruppe  Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer. Behovet for støtte skal være betinget af en funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. 
 

Vurderingen af behovet for støtte, skal ske i forhold til hver indsats, der ansøges om. Det betyder, at bor-
geren kan være i personkredsen for nogle indsatser, og ikke for andre. 
 

Tildeling og  
omfang 

Socialpædagogisk støtte gives ud fra en konkret og individuel vurdering på baggrund af voksenudred-
ningsmetoden (VUM). Rådgiver skal vurdere, om den socialpædagogiske indsats er rehabiliterende, ha-
biliterende eller kompenserende, hvilket afspejler sig i tidsrammen.  
 

Indsats Rehabilitering Habilitering Kompensering 
Varetage  
uddannelse 

Se nedenfor under ”Hvad kan indsatsen indeholde?”  
Varetage  
beskæftigelse 
Varetage  
økonomi 

Egen bolig og botilbud 
Op til 15 minutter pr. uge 

i maks. 3 måneder 

Egen bolig 
Op til 10 minutter pr. uge  
kan bevilges sammen med 

anden bestilling 
 

Botilbud 
Op til 15 minutter pr. uge 

Egen bolig 
Op til 10 minutter pr. uge 
kan bevilges sammen med 

anden bestilling 
 

Botilbud 
Op til 10 minutter pr. uge 

Varetage bolig 
 

Se nedenfor under ”Hvad kan indsatsen indeholde?” 

Varetage post Egen bolig 
Op til 15 minutter pr. uge 

i maks. 3 måneder 

Egen bolig  
Op til 5 minutter pr. uge 

kan bevilges sammen med 
anden bestilling 

 

Botilbud 
Op til 5 minutter pr. uge 

Egen bolig  
Op til 5 minutter pr. uge 

kan bevilges sammen med 
anden bestilling 

 

Botilbud 
Op til 5 minutter pr. uge 

Indsatsens omfang og metode tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens hele livssituation. Det vur-
deres, om støtten kan tilbydes efter anden bestemmelse i serviceloven eller løses på anden vis.  
 

Hvad kan indsat-
sen indeholde? 
 

I nedenstående tabel kan du se, hvad der indgår i indsatserne for støtte til samfundsliv.  
 

 
 

Indsats Hvad indgår i indsatsen? Hvad indgår ikke i indsatsen? 
Varetage  
uddannelse og 
beskæftigelse 
 

Botilbud 
Støtte og motivation til at komme af sted 
til uddannelse, beskyttet beskæftigelse 
eller aktivitets- og samværstilbud. 
 

Kontakt til uddannelses- eller beskæfti-
gelsessted ved sygdom. 

Egen bolig og botilbud 
Der gives ikke støtte til lektiehjælp mv. 
der er forbundet med uddannelse.  
Borgeren henvises i stedet til uddan-
nelsesstedet.  

Varetage bolig 
 

Egen bolig og botilbud 
Hvis Hedensted Kommune har anvis-
ningsforpligtelsen, og borgeren skal 
flytte fra f.eks. et midlertidigt botilbud til 
et længerevarende botilbud, gives der 
støtte til at finde en bolig.  
 

Egen bolig og botilbud 
Der gives dog ikke støtte til selve flyt-
ningen eller udpakning, men i særlige 
tilfælde kan der gives støtte til at kon-
takte et flyttefirma.   
 

Håndværksydelser og hovedrengøring 
indgår ligeledes ikke i støtten. 

Varetage øko-
nomi og post  
 

Egen bolig og botilbud 
Hedensted Kommune giver støtte til 
etablering af PBS samt støtte til at læse 
og forstå post. 

Egen bolig og botilbud 
Når borgeren er opsat til PBS, kan bor-
geren få støtte via civilsamfundet, He-
densted Kommunes økonomisk råd-
givning på Rådhuset eller Åben vejled-
ning i Mestringsenheden.  

Andre  
særlige forhold 

Borgeren må ikke dobbeltkompenseres f.eks. ved både hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte til 
samme indsats.   
 

Hvem behandler 
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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3. Støtte til kommunikation 
Denne kvalitetsstandard er til medarbejderne, når de skal vurdere på støtte til kommunikation. Serviceniveauet er vejledende –  
en ansøgning vil altid behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. 
 

Indhold Beskrivelse 
Formål  At optræne eller vedligeholde funktionsevnen til at kunne kommunikere.  

 

Indhold  Handler om overførsel eller udveksling af information. Begrebet rummer almindelige og særlige forhold 
i kommunikation med sprog, tegn og symboler, inklusive modtagelse og fremstilling af meddelelser, føre 
en samtale og anvende kommunikationsudstyr og -teknikker. 
 

Målgruppe  Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer. Behovet for støtte skal være betinget af en funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. 
 

Vurderingen af behovet for støtte, skal ske i forhold til hver indsats, der ansøges om. Det betyder, at bor-
geren kan være i personkredsen for nogle indsatser, men ikke for andre. 
 

Tildeling og  
omfang 

Socialpædagogisk støtte gives ud fra en konkret og individuel vurdering på baggrund af voksenudred-
ningsmetoden (VUM). Rådgiver skal vurdere, om den socialpædagogiske indsats er rehabiliterende, ha-
biliterende eller kompenserende, hvilket afspejler sig i tidsrammen.  
 

Indsats Rehabilitering Habilitering Kompensering 
Forstå og frem-
stille meddelelser 

Egen bolig og botilbud 
Op til 1 time pr. uge  
i maks. 3 måneder 

Egen bolig og botilbud 
Op til 30 minutter pr. uge 

Egen bolig og botilbud 
Op til 30 minutter pr. uge 

Samtale Fremstår ikke selvstændig som indsats, men indgår i de øvrige indsatser, herun-
der om borgeren er i stand til at indlede, opretholde og afslutte udveksling af 
tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog 

mellem en eller flere personer. 
Anvende kommu-
nikationsudstyr 
og -teknikker 

Egen bolig og botilbud 
Op til 1 time pr. uge 
 i maks. 3 måneder 

Egen bolig og botilbud 
Op til 30 minutter pr. uge 

Egen bolig og botilbud 
Op til 30 minutter pr. uge 

 

Indsatsens omfang og metode tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens hele livssituation. Det vur-
deres, om støtten kan tilbydes efter anden bestemmelse i serviceloven eller løses på anden vis.  
 

Hvad kan indsat-
sen indeholde? 
 

I nedenstående tabel kan du se, hvad der indgår i indsatserne for støtte til kommunikation.  
 

 
 

Indsats Hvad indgår i indsatsen? Hvad indgår ikke i indsatsen? 
Forstå og frem-
stille meddelel-
ser 

Redskaber og teknikker, som muliggør 
kommunikation med omverden. 

  

Anvende kom-
munikations-
udstyr og -tek-
nikker 

Anvende kommunikationsudstyr og -tek-
nikker samt opdatering heraf.  
 

Tekniske hjælpemidler til at fremstille og 
forstå meddelelser, som formidles med 
fagter, symboler og tegninger i formalise-
ret tegnsprog eller på skrift. 
 

 

Andre  
særlige forhold 

Borgeren må ikke kunne kompenseres på anden vis, f.eks. via Åben vejledning. 
 

Hvem behandler 
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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4. Støtte til praktiske opgaver 
Denne kvalitetsstandard er til medarbejderne, når de skal vurdere på støtte til praktiske opgaver.  Serviceniveauet er vejledende 
– en ansøgning vil altid behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. 
 

Indhold Beskrivelse 
Formål  At optræne eller vedligeholde funktionsevnen til at udføre dagligdags opgaver i relation til husførelsen. 

 

Indhold  Motivere til struktur og planlægning af indkøb, madlavning, opvask, oprydning, rengøring og tøjvask med 
henblik på at bevare boligen.  
Strukturere vedligeholdelse af bolig, så borgeren kan varetage mest muligt selvstændigt. 
 

Målgruppe  Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer. Behovet for støtte skal være betinget af en funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. 
 

Vurderingen af behovet for støtte, skal ske i forhold til hver indsats, der ansøges om. Det betyder, at bor-
geren kan være i personkredsen for nogle indsatser, men ikke for andre. 
 

Tildeling og  
omfang 

Socialpædagogisk støtte gives ud fra en konkret og individuel vurdering på baggrund af voksenudred-
ningsmetoden (VUM). Rådgiver skal vurdere, om den socialpædagogiske indsats er rehabiliterende, ha-
biliterende eller kompenserende, hvilket afspejler sig i tidsrammen.  
 

Indsats Rehabilitering Habilitering Kompensering 
Indkøb til daglige 
fornødenheder 

Egen bolig og botilbud 
Op til 1 time pr. uge  

via onlinehandel 
i maks. 3 måneder  

Egen bolig og botilbud 
Op til 15 minutter pr. uge  

via onlinehandel 

Egen bolig og botilbud 
Op til 10 minutter pr. uge 

via onlinehandel 

Indkøb ud over 
daglige fornøden-
heder til f.eks. tøj, 
sko, gaver mv. 

 Botilbud 
Op til 3 timer 2 gange årligt 

via fysisk handel 

Botilbud 
Op til 1 time 2 gange  

årligt via onlinehandel.  

Madlavning Egen bolig: Gruppeforløb 
Op til 1 gang pr. uge i  

3 timer i maks. 3 måneder 

Botilbud 
Op til 30 minutter pr. uge 

 

Rengøring Egen bolig og botilbud 
Op til 1,5 timer pr. uge  

i maks. 3 måneder 

Egen bolig og botilbud 
Op til 45 minutter pr. uge 

Egen bolig og botilbud 
Op til 45 minutter 

hver 14. dag  
Tøjvask  Egen bolig 

Op til 1 time pr. uge  
i maks. 3 måneder 

Egen bolig 
Op til 10 minutter pr. uge  

 i sammenhæng med  
anden bestilling 

 

Botilbud 
Op til 20 minutter pr. uge 

 

Egen bolig 
Mulighed for vaske-

pakke/vaskeri afdækkes 

 
Botilbud 

Op til 20 minutter pr. uge  
 

Indsatsens omfang og metode, tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens hele livssituation. Det vur-
deres, om støtten kan tilbydes efter anden bestemmelse i serviceloven eller løses på anden vis.  
 

Hvad kan ind-
satsen  
indeholde? 
 

 

I nedenstående tabel kan du se, hvad der indgår i indsatserne for støtte til samfundsliv.  
Indsats Hvad indgår i indsatsen? Hvad indgår ikke i indsatsen? 
Rengøring 
 

Planlægning og igangsættelse af op-
rydning og rengøring, herunder: 
- Oprydning, tørre støv af, støvsug-

ning og gulvvask 
- Rengøring af køleskab 
- Rengøring af sanitet på badeværelse 
- Opvask 

 

- Hovedrengøring og -oprydning. 
- Oprydning og rengøring efter dyr. 
- Aftørring af skabslåger, fodlister, 

dørpaneler. 
- Vinduespudsning udvendig. 
- Vask af gardiner/persienner 

Tøjvask Planlægning og igangsættelse af tøj-
vask, herunder: 
- Sætte vask over, sortere tøj, lægge 

tøj sammen og på plads, ophæng-
ning og nedtagning af vasketøj. 

 

Strygning og vask af gardiner. 

   

Andre  
særlige forhold 

Ved vurdering af støtte til praktiske opgaver lægges der vægt på, om borgeren kan kompenseres via et 
hjælpemiddel. 
 

Hvis formålet med støtten er, at borgeren skal have udført en opgave, der er af rent praktisk karakter, 
f.eks. rengøring eller tøjvask, skal hjælpen bevilges efter bestemmelsen om personlig pleje og praktisk 
hjælp efter servicelovens § 83. Borgeren må ikke dobbeltkompenseres ved både hjemmehjælp og social-
pædagogisk støtte til samme indsats.   
 

Hvem behandler 
ansøgningen? 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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5. Støtte til egenomsorg 
Denne kvalitetsstandard er til medarbejderne, når de skal vurdere på støtte til egenomsorg. Serviceniveauet er vejledende –  
en ansøgning vil altid behandles ud fra et konkret og individuel vurdering. 
 

Indhold Beskrivelse 

Formål  At optræne eller vedligeholde funktionsevnen til, at varetage egenomsorg 
 

Indhold  Handler om praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation til borgeren selv, som f.eks. vaske og tørre 
sig, pleje af kroppen og kropsdele, påklædning, spise og drikke og tage vare på egen sundhed eller seksu-
alitet. 
 

Målgruppe  Det er som udgangspunkt kun for borgere, der bor i botilbud, som har behov for støtte til egenomsorg.   
Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer. Behovet for støtte skal være betinget af en funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. 
 

Vurderingen af behovet for støtte, skal ske i forhold til hver indsats, der ansøges om. Det betyder, at bor-
geren kan være i personkredsen for nogle indsatser, men ikke for andre. 
 

Tildeling og  
omfang 

 

Socialpædagogisk støtte gives ud fra en konkret og individuel vurdering på baggrund af voksenudred-
ningsmetoden (VUM). Rådgiver skal vurdere, om den socialpædagogiske indsats er rehabiliterende, habi-
literende eller kompenserende, hvilket afspejler sig i tidsrammen. I tidsrammen ligger også forflytninger.  
 

Indsats Rehabilitering Habilitering Kompensering 
Af- og påklædning 

Op til 4 timer pr. uge  
i maks. 6 mdr. 

Op til 2 timer pr. uge  

Støtten gives efter  
servicelovens § 83 

Vaske sig 
Pleje sin krop 
Spise Op til 7 timer pr. uge  

i maks. 6 mdr. 
Op til 2 timer pr. uge 

Drikke 

Gå på toilettet 
Op til 7 timer pr. uge  

i maks. 6 mdr. 
Op til 2 timer pr. uge 

Seksualitet 
Op til 2 samtaler med  

seksualvejleder 
Op til 10 min. pr. uge  

Interesser 
Indgår i '1. Støtte til relationer' under  

'Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter '. 

Egen sundhed Der gives som udgangspunkt ikke ekstra støtte til at varetage egen sundhed. 
 

Indsatsens omfang og metode, tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens hele livssituation. Det vur-
deres, om støtten kan tilbydes efter anden bestemmelse i serviceloven eller løses på anden vis.  
 
 

 

 

Hvad kan ind-
satsen  
indeholde? 
 

 

I nedenstående tabel kan du se, hvad der indgår i indsatserne for støtte til egenomsorg. 

Indsats 
 

Hvad indgår i indsatsen? 
 

Hvad indgår ikke i indsatsen? 
 

Af- og  
påklædning 

Støtte til at tage tøj og sko af og på i 
rækkefølge og i overensstemmelse 
med den sociale sammenhæng og de 
klimatiske forhold. 

 

Pleje sin krop Guide og motivere til at pleje sin krop.  Make up, krølle og glatte hår m.v. 

Spise 

- Hjælp til indtagelse af føde, herunder 
at få maden op til munden og spise på 
en acceptabel måde.  

- Hjælp til at drikke, herunder at få 
glasset op til munden.  

- Erindring om at spise og drikke. 
- Afdækning af brug af hjælpemidler. 

Madlavning 
Indgår i ’4. Støtte til praktiske opgaver’ 

under ’Madlavning’. 

Drikke  

Gå på toilettet 
Planlægning og hjælp til toiletbesøg og 
bleskifte. 

 

Seksualitet 
Seksualvejledning 

f.eks. om prævention og hjælpemidler. 

Medicingivning f.eks. p-piller. 
 

Egen bolig 
Henvises til f.eks. egen læge og  

parterapeut 

Egen sundhed 

Pædagogisk ledsagelse til sundheds-
formål, såfremt borgeren ikke selv er i 
stand til dette og hvor ledsagelse ikke 
kan bevilges efter andre bestemmelser, 
f.eks. servicelovens § 97.  
 

I tilfælde af længerevarende indlæg-
gelse skal Velfærdsrådgivningen orien-
teres om dette. 

Princippet om sektoransvar danner 
udgangspunkt ved afgrænsning af, i 
hvilket regi et opgaveområde hører 
hjemme. 
 

Bilag 22: Aftale om personlig hjælp, 
hjælp til kommunikation samt ledsa-
gelse i forbindelse med hospitalsbe-
handling (ledsageraftalen) 

   

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/sundhedsaftalen-2019-2022/samarbejdsaftaler/ledsageraftale/
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Indhold Beskrivelse 

Formål  At optræne eller vedligeholde funktionsevnen til, at varetage egenomsorg 
 

Andre  
særlige forhold 

Borgeren må ikke dobbeltkompenseres f.eks. ved både hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte til 
samme indsats.   
 

Hvem behandler 
ansøgningen? 

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

 

6. Støtte til mobilitet 
Denne kvalitetsstandard er til medarbejderne, når de skal vurdere på støtte til mobilitet. Serviceniveauet er vejledende –  
en ansøgning vil altid behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. 
 

Formål  At optræne eller vedligeholde funktionsevnen til at kunne bevæge sig. 
 

Indhold  Handler om bevægelse og færden, det kan f.eks., være ændring eller opretholdelse af kropsstilling eller –
placering eller bevægelse fra ét sted til et andet, flytning og håndtering af genstande, færden ved gang, 
løb eller klatring og ved anvendelse af forskellige transportmidler. 
 

Målgruppe  Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer. Behovet for støtte skal være betinget af en funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. 
 

Vurderingen af behovet for støtte, skal ske i forhold til hver indsats, der ansøges om. Det betyder, at 
borgeren kan være i personkredsen for nogle indsatser, men ikke for andre. 
 

Tildeling og  
omfang 

Socialpædagogisk støtte gives ud fra en konkret og individuel vurdering på baggrund af voksenudred-
ningsmetoden (VUM). Rådgiver skal vurdere, om den socialpædagogiske indsats er rehabiliterende, ha-
biliterende eller kompenserende, hvilket afspejler sig i tidsrammen.  
 

Indsats Rehabilitering Habilitering Kompensering 
Gå og bevæge sig 

Fremstår ikke selvstændig som indsats, men indgår i de øvrige indsatser. 

Ændre og opret-
holde kropsstil-
ling 
Bære, flytte og 
håndtere gen-
stande 

Færdes med 
transportmidler 

Egen bolig og botilbud 
Op til 2 timer om ugen i  

op til 3 måneder 
  

 

Hvad kan ind-
satsen  
indeholde? 
 

I nedenstående tabel kan du se, hvad der indgår i indsatserne for støtte til mobilitet. 

Indsats Hvad indgår i indsatsen? Hvad indgår ikke i indsatsen? 
Færdes med 
transportmidler 

Rehabilitering 
Trafiktræning til brug af offentlige 

transportmidler som bus, flextaxa mv. 

Bestilling af flextaxa mv. ligger under 
de respektive temaer. 

Andre  
særlige forhold 

Borgeren må ikke dobbeltkompenseres f.eks. ved både hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte til 
samme indsats.   
 

Hvem behandler 
ansøgningen? 
 

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

 
 
 
 
 

 


