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Forord

I Velfærdsudvalget er vi glade for at kunne præsentere Frederikssund Kom-
munes kvalitetsstandarder for 2019. 

Som borger er det vigtigt at vide, hvilken støtte man kan forvente at få, hvis 
man ikke længere selv magter de samme ting som tidligere. Denne viden kan 
man få igennem kvalitetsstandarderne, der beskriver det politisk vedtagne 
serviceniveau for den støtte, der ydes til borgere i kommunen. Kvalitetsstan-
dardernes formål er altså at give en klar og enkel information om den støtte, 
man som borger kan forvente at modtage. 

Kvalitetsstandarderne er samtidig et arbejdsredskab for kommunens medar-
bejdere, når der skal visiteres til eller leveres ydelser. Vi håber derfor, at kvali-
tetsstandarderne vil være et godt fundament for samarbejdet mellem kommu-
nens medarbejdere og den enkelte borger.

Mange af de indsatser, der beskrives i kvalitetsstandarderne er omfattet af lov 
om social service, også kaldet serviceloven. I denne lov fokuseres der på, at 
hjælp og støtte skal gives med det formål at styrke den enkeltes muligheder 
for at fastholde sine egne ressourcer eller for at øge sin selvstændighed. Der-
udover, er det afgørende, at støtten styrker den enkelte borgers eget ansvar 
for at udvikle sig og udnytte sine potentialer i det omfang, der er muligt.

Frederikssund Kommune har i mange år arbejdet ud fra netop dette fokus. Vi 
prioriterer, at den enkelte borger kan blive ved med at være selvhjulpen og 
aktiv i eget liv, og arbejder derfor målrettet med rehabilitering. Altså arbejder 
vi i alle forløb sammen med den enkelte borger om at genvinde og vedligehol-
de sine færdigheder.

Derudover er målsætningen, at den støtte som den enkelte borger bevilges, 
understøtter hans eller hendes mulighed for igen at kunne klare sig selv.

Vores tilbud skal derfor motivere, udvikle og samtidig være sundhedsfrem-
mende. Vi ønsker at give den enkelte borger de bedste muligheder for at øge 
sin livskvalitet igennem dét at kunne klare sig selv, og tilbuddene skal derfor 
tilrettelægges i dialog med borgerne efter princippet ”hjælp til selvhjælp”. 

På vegne af 
Velfærdsudvalget

Inge Messerschmidt
Formand
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Praktiske informationer
Hvis du som borger i Frederikssund Kommune ikke længere har kræfter til 
selv at udføre hele eller dele af dine hverdagsopgaver, kan du få støtte fra 
kommunen. Hvis du allerede modtager støtte, kan du have behov for at få 
støtten ændret.

Formålet med støtten er, at den gives, så du i videst muligt omfang inddrages, 
og derved bliver i stand til at klare så mange opgaver som muligt selv. 

Hvis du får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i 
Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Du kan selv søge om støtte, ligesom 
dine pårørende, de medarbejdere, der hjælper dig i hverdagen, eller din egen 
læge kan kontakte os.

Myndighed
Det er afdelingen Myndighed, der visiterer og træffer afgørelser om ydelser. 
Du kan kontakte os på følgende måder:

Frederikssund Kommune
Myndighed
Frederiksborgvej 8 
3600 Frederikssund

Telefon: 47 35 19 00
Træffetid: Hverdage kl. 9-12 

Du kan også skrive elektronisk til os via www.borger.dk.

Den kommunale sygepleje
Hvis du har behov for sygeplejefaglig hjælp, skal du henvende dig til den kom-
munale sygepleje.

Sygepleje tildeles efter en individuel vurdering af dit behov.

Telefon: 47 35 27 28
Træffetid: Den kommunale sygepleje kan kontaktes hele døgnet.

Genoptræning og vedligeholdende træning 
Hvis du har behov for genoptræning eller vedligeholdende træning, kan du 
kontakte kommunens Myndighed. Kommunens Myndighed bevilger træning 
efter en individuel vurdering af dit behov.

Telefon: 47 35 19 00
Træffetid: Hverdage kl. 9-12 
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Generelle informationer
Formålet
Målet for kommunens tilbud er, at den støtte, du bevilges, medvirker til at øge 
din livskvalitet og muligheden for, at du vil kunne klare dig bedst muligt med 
de ressourcer du har.

Som borger i Frederikssund Kommune får du støtte til de opgaver, du ikke kan 
klare på egen hånd. For at hjælpe til, at du vedligeholder dine færdigheder, 
yder vi støtten som hjælp til selvhjælp.

Visionen
Vores hjælp og støtte tager udgangspunkt i visionen om:

Visionen danner udgangspunkt for det daglige arbejde og de indsatser og 
projekter, der iværksættes på ældreområdet i Frederikssund Kommune.

Rehabilitering - fastholdelse og udvikling af fær-
digheder og ressourcer
Et grundlæggende mål for indsatsen i Frederikssund Kommune er at øge din 
livskvalitet ved, at du kan forblive så selvstændig som muligt. Derfor arbejder 
vi sammen med dig om at genvinde og opøve dine færdigheder. 

Alle borgere med et funktionstab, der ønsker ny eller mere hjemmehjælp tilby-
des som udgangspunkt et korterevarende rehabiliteringsforløb.

Vi forventer, at du og eventuelt dine pårørende, med udgangspunkt i de res-
sourcer du/I har, samarbejder med de fagfolk du/I møder, og dermed sikrer 
din/jeres indflydelse på mål og plan i rehabiliteringsforløbet. Du afgør selv om 
dine pårørende skal inddrages.

Rehabiliteringsindsatsen sker altid med udgangspunkt i de muligheder og res-
sourcer, du har for at udvikle og fastholde dine færdigheder. Vejledning og 
støtte vil blive tænkt ind i de indsatser, du tilbydes.

Rehabiliteringsforløb er et målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem dig, 
dine pårørende og fagfolk. Rehabilitering foregår med udgangspunkt i hele din 
livssituation. Det består af en koordineret, sammenhængende og vidensbase-
ret indsats, som baseres på de ressourcer og muligheder som sundhedsfaglige 
medarbejdere, i dialog med dig og dine pårørende, vurderer, at du har.

Er du modtager af hjemmehjælp eller anden støtte fra kommunen, vil denne 
blive leveret i samarbejde med dig efter princippet ”hjælp til selvhjælp”. Du vil 
derfor kunne forvente at medvirke til rengøringen af dit eget hjem, tilbered-
ning af mad eller personlig pleje af den hjemmehjælper, der kommer i dit 
hjem. Din medvirken vil ske på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering og 
under nøje hensyn til de ressourcer, du besidder.

Et aktivt og sundt liv
med muligheder og ansvar
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Vurdering af dine behov 
Som borger i Frederikssund Kommune kan du søge om støtte ved at kontakte 
Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. 

Det er også muligt at søge støtte ved at anvende et digitalt ansøgningsskema. 
De digitale ansøgningsskemaer kan du finde på kommunens hjemmeside.

Når du har søgt om støtte, vil en visitator fra kommunen komme på besøg for 
at tale med dig. Du er velkommen til at have en pårørende eller anden bisid-
der med til samtalen.

Myndighed vurderer som det første, om du ved hjælp af træning eller brug af 
hjælpemidler kan blive mere selvhjulpen. Hvis det vurderes, at du er omfattet 
af målgruppen for hjemmehjælp, vil visitator vurdere, om et rehabiliteringsfor-
løb vil kunne forbedre din funktionsevne.

Under rehabiliteringsforløbet vil der være fokus på, at du skal bevare dine 
færdigheder eller blive i stand til igen at kunne klare din hverdag. Der bliver 
blandt andet lagt vægt på, hvad du selv kan, hvad du kan få hjælp til af even-
tuelle pårørende, om et hjælpemiddel kan hjælpe dig, eller om du skal have 
støtte fra en hjælper.

På baggrund af rehabiliteringsforløbet og ud fra gældende lovgivning samt 
kommunens politisk godkendte serviceniveau, træffer Myndighed derefter 
afgørelse om dit behov for støtte til praktiske opgaver og personlig pleje.

Visitator udarbejder et afgørelsesbrev til dig, hvor der står hvilken støtte, der 
er bevilget og hvilket formål, støtten har. Afgørelsesbrevet indeholder desuden 
en begrundelse for afgørelsen samt en klagevejledning. 

Den støtte, kommunen tilbyder dig, ydes efter en individuel vurdering af dit 
behov og dit funktionsniveau. Såfremt dit behov ændrer sig, kan indsatsen ud 
fra en konkret og individuel vurdering tilpasses din aktuelle situation.

Den støtte, du kan få, er en støtte til de opgaver, du eller andre i husstanden 
ikke selv kan klare. Målet med støtten er, at du bliver i stand til at klare så 
meget som muligt selv. 

Visitator vurderer derfor også, om støtten kan gives som hjemmetræning, som 
hjælpemidler eller som ny teknologi, så du bevarer evnen til at klare dig selv 
længst muligt.

Hvis Myndighed vurderer, at det ikke vil være realistisk at gennemføre et re-
habiliteringsforløb, foretager Myndighed en individuel vurdering af dit behov 
for støtte til praktiske opgaver eller personlig pleje med det samme og træffer 
afgørelse derefter

Frederikssund Kommune tilbyder desuden altid ergoterapeutisk / fysioterapeu-
tisk undersøgelse, vejledning og træning, når du søger om støtte til praktiske 
opgaver eller personlig pleje. Dette gøres for at forbedre dit funktionsniveau 
og dermed styrke dine mulighed for helt eller delvist selv at klare opgaverne i 
hverdagen.
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Sagsbehandlingsfrister
Fristerne for behandlingen af ansøgninger i Myndighed er politisk fastsat. I 
følgende tabel fremgår fristerne for 2018. Når Byrådet har truffet beslutning 
om behandlingstider gældende for 2019, foretages eventuelle justeringer af 
sagsbehandlingstiderne:

Sagstype – lov om social service Sagsbehandlingsfrist

Personlig og praktisk hjælp § 83 (akut behov) Samme dag
Personlig og praktisk hjælp § 83 (ikke akut) 3 uger

Hjælpemidler § 112 (akut behov) 1 uge

Hjælpemidler § 112 (ikke akut) 3 måneder

Visitation til handicapboliger 4 uger

Visitation til plejeboliger 4 uger

Støtte til køb af bil § 114 8 måneder

Boligændringer, små 2 måneder

Boligændringer, store 8 måneder

Forbrugsgoder 2 måneder

Træning efter serviceloven § 86 3 uger

Klagemuligheder
Du kan klage mundtligt eller skriftligt over Myndigheds afgørelse, hvis du ikke 
er tilfreds. Ønsker du at klage over din afgørelse, skal klagen sendes til Myn-
dighed senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Myndighed vil da se 
på din sag igen. 

Hvis Myndighed fastholder afgørelsen, sender kommunen din klage videre til 
behandling i Ankestyrelsen, der vil tage stilling til om Myndigheds afgørelse er 
korrekt. 

Hvis du vil klage over hjemmehjælpsleverandøren og den måde, opgaven 
løses på, kan du klage direkte til leverandøren, eller du kan sende en klage til 
Myndighed.

Klage vedrørende behandling efter sundhedsloven 
Ønsker du at klage over den sundhedsfaglige behandling, kan du rette hen-
vendelse til områdelederen eller afdelingslederen for sygeplejen i Frederiks-
sund Kommune.

Derudover kan klager over Frederikssund Kommunes sygepleje rettes til 
Patientombuddet:

Telefon: 72 28 66 00
Hjemmeside: www.patientombuddet.dk

Funktionsvurdering
I forbindelse med kommunens visitationsbesøg udarbejder visitator en såkaldt 
funktionsvurdering. Denne funktionsvurdering laves på baggrund af oplysnin-

http://www.patientombuddet.dk/
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ger om, hvordan du klarer dig selv og dine opgaver i hverdagen. Konkret kom-
mer dette til udtryk via fem forskellige funktionsniveauer. Funktionsniveauerne 
er defineret på landsplan og anvendes i alle kommuner. 

Funktionsniveau 0
Borgeren har ingen / ubetydelige begrænsninger. Borgeren er 
selvstændig og har ikke behov for personassistance.

Funktionsniveau 1
Borgeren har lette begrænsninger. Borgeren er aktiv og kan 
med let personassistance udføre de pågældende aktiviteter.

Funktionsniveau 2
Borgeren har moderate begrænsninger. Borgeren er aktiv og 
kan under forudsætning af moderat personassistance udføre de 
pågældende aktiviteter.

Funktionsniveau 3
Borgeren har svære begrænsninger. Borgeren deltager og kan 
under forudsætning af omfattende personassistance udføre de 
pågældende aktiviteter.    

Funktionsniveau 4
Borgeren har totale begrænsninger. Borgeren er ude af stand 
til at udføre de pågældende aktiviteter og har behov for fuld-
stændig personassistance.

Frit valg af leverandør

Personlig pleje og praktisk hjælp
Personlig og praktisk hjælp er omfattet af frit leverandørvalg. For borgere i 
eget hjem er det muligt selv at vælge, hvem der skal udføre din hjemme-
hjælp. Du kan vælge imellem:

 Den kommunale døgnpleje.
 En eller flere private leverandører, som kommunen har godkendt.
 En personligt udpeget hjælper, som du selv har valgt til at udføre op-

gaven og som kommunen skal godkende.

Medarbejderne er over 18 år og har en uddannelse indenfor social- og sund-
hedsområdet. Alle medarbejdere har et identitetskort, som de skal vise, hvis 
du beder om det. 

Hvis du vil skifte leverandør, skal du kontakte Myndighed.

Frit valg af hjælpemidler
Når du bevilges et hjælpemiddel, kan du enten få dit hjælpemiddel fra kom-
munen eller vælge at benytte retten til frit valg af hjælpemiddel. 

Benytter du fritvalgsordningen, bestiller og indkøber du selv dit hjælpemiddel 
hos den leverandør, du ønsker at benytte. Hvis du indkøber et dyrere hjælpe-
middel end det, kommunen kan tilbyde dig, betaler du prisforskellen. 

Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjæl-
pemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, du selv har 
valgt.
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Hjælpemidlet tilhører som udgangspunkt Frederikssund Kommune og skal re-
turneres til kommunen, hvis der ikke længere er behov herfor. Der er mulig-
hed for at få en delvis refundering af egenbetalingen.

Ønsker du at gøre brug af fritvalgsordningen, tages kontakt til Myndighed 
senest fem hverdage efter modtagelse af bevillingen.

Fleksibel hjemmehjælp
Du har mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, du er 
visiteret til. 

Man kan udelukkende bytte til en tilsvarende ydelse, eksempelvis fra en type 
rengøring til en anden type rengøring.

Hvis du vedvarende fravælger en ydelse til fordel for en anden ydelse, vil Myn-
dighed revurdere, om der er sammenhæng mellem dine behov og de ydelser, 
du er visiteret til.

Krav og forventninger til dig

Aflysning af besøg
Hvis du er forhindret i at modtage den planlagte personlige og praktiske 
hjælp, skal du give din leverandør besked senest dagen før kl. 15.00. 

Forgæves gang
Hvis leverandøren ikke modtager en aflysning fra dig, og medarbejderen ikke 
kan komme i kontakt med dig ved det aftalte besøg, skal medarbejderen om-
gående undersøge årsagen til dit fravær. Medarbejderen skal kontakte sin 
ledelse, dine pårørende og Myndighed. 

Hvis dette ikke forklarer dit fravær, er leverandøren forpligtet til at skaffe en 
låsesmed for at undersøge, om du har været ude for et uheld. Du skal selv 
betale eventuelle udgifter til låsesmeden, hvis du ikke har aflyst dit besøg. 

Der ydes kun støtte, når du selv er til stede i boligen.

Arbejdsmiljø og krav til hjemmet
Når du modtager støtte i hjemmet, er dit hjem også medarbejderens arbejds-
plads. Derfor skal leverandøren lave en arbejdspladsvurdering af dit hjem for 
at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

På baggrund af arbejdspladsvurderingen kan der være behov for hjælpemidler 
eller boligændringer af hensyn til medarbejdernes arbejdsstilling og adgangs-
forhold med videre. Som modtager af personlig og praktisk hjælp skal du ef-
terkomme de krav, som leverandøren anfører i arbejdspladsvurderingen.

Dit hjem skal have udvendigt lys og synligt husnummer, og din havegang 
samt trapper skal være i forsvarlig stand, så medarbejderne har let og uhin-
dret adgang. 

Der skal være røgfrit i dit hjem under hjemmehjælpsbesøget og en time in-
den, medarbejderen skal møde hos dig. Medarbejderne må heller ikke ryge i 
dit hjem.

De arbejdsredskaber, som du stiller til rådighed for medarbejderen, skal være 
tidssvarende, vedligeholdte og egnede til formålet. 
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Kvalitetsstandarder
Hvad er en kvalitetsstandard
En kvalitetsstandard indeholder information til dig og dine pårørende om den 
støtte, du kan forvente at få fra kommunen. 

Kvalitetsstandarderne skal:

 Beskrive de bevilgede ydelser.
 Synliggøre rettigheder og pligter.
 Give borgere og pårørende mulighed for at deltage i debatten om 

kommunens serviceniveau.
 Give borgere og pårørende grundlag for at vurdere om ydelserne er i 

overensstemmelse med det serviceniveau, som politikerne har beslut-
tet.
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Rehabiliteringsforløb

Formål
Formålet med ydelsen rehabiliteringsforløb er at forbedre borgerens funktions-
niveau og dermed styrke muligheden for helt eller delvist selv at klare person-
lig pleje og praktiske opgaver i hverdagen og at genoptage vante aktiviteter, 
så den enkeltes livskvalitet i hverdagen fremmes.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83a.

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere, der er omfattet af målgruppen for praktisk hjælp og personlig pleje, 
og hvor et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb vurderes at 
kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for 
hjemmehjælp efter servicelovens § 83, skal ifølge § 83a tilbydes et rehabilite-
ringsforløb i eget hjem.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Rehabiliteringsforløbet er helhedsorienteret og tværfagligt, og der opsættes 
konkrete mål for det enkelte forløb. Målene fastsættes i samarbejde med bor-
geren og eventuelt pårørende. 

Den enkelte borgers behov og ressourcer er dermed også styrende for indhol-
det og omfanget af den hjælp og støtte, som indgår i rehabiliteringsforløbet.

Forløbet kan indeholde følgende indsatser:
 Fysisk træning.
 Motivation.
 Vejledning i arbejdsstillinger, ressourceforbrug o. lign.
 Bedre brug af hjælpemidler.
 Kostvejledning.
 Indsatser rettet mod ensomhed.
 Indsatser rettet mod nedsat deltagelse i samfundslivet.
 Andre tiltag / indsatser der kan gøre borger mere selvhjulpen.

Rehabilitering omhandler hovedsageligt de opgaver, der er beskrevet i kvali-
tetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, men kan også omhand-
le forebyggende tilbud i form af råd og vejledning f.eks. i forhold til boligin-
dretning, planlægning og struktur af dagligdagsopgaver og mindre hjælpemid-
ler.

Ydelsens omfang
Rehabilitering kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers be-
hov for træning, støtte og vejledning, når ydelsen omhandler personlig pleje. 

Støtte, vejledning og træning i forhold til praktisk hjælp gives i hverdagen i 
dagtimerne.

Rehabilitering er altid tidsbegrænset, og har altid afgrænsede mål. Forløbet 
leveres af medarbejdere med de relevante kompetencer.

Ydelsen er ikke omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Rehabiliterings-
forløb kan i nogle tilfælde leveres i samarbejde med en privat leverandør.
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Genoptræning efter sundhedsloven 

Formål
Formålet med genoptræning efter sundhedsloven er gennem træning at sikre 
målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb sammen 
med borgere, som efter en hospitalskontakt udskrives med en genoptrænings-
plan, og hvor hospitalet har vurderet, at genoptræningen kan foregå uden for 
hospitalsregi. 

Lovgrundlag
Sundhedslovens § 140.

Hvem kan modtage ydelsen
Alle borgere, som har fået en genoptræningsplan med henvisning til almen 
genoptræning efter indlæggelse på hospitalet eller udskrivelse fra ambulatori-
um/skadestue, kan modtage genoptræning i Frederikssund Kommune

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Genoptræningen foregår som udgangspunkt på en af kommunens trænings-
centre på hold eller som individuel træning. Fysio- eller ergoterapeuten kan 
dog vurdere, at træningen skal foregå i borgerens eget hjem.

Træningen tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og forudsætter motiva-
tion og aktiv medvirken.

Genoptræningsområdet er omfattet af frit valg, og du har mulighed for at 
vælge et genoptræningstilbud i en anden kommune. Andre kommuner kan 
dog af hensyn til egne borgere afslå at genoptræne dig af kapacitetsmæssige 
årsager.

Ydelsens omfang
Genoptræning vil være påbegyndt senest syv kalenderdage efter udskrivelse 
fra sygehus med genoptræningsplan, med mindre andet er anført i genoptræ-
ningsplanen.

Genoptræningen ydes med udgangspunkt i borgerens individuelle genoptræ-
ningsplan og mål, og omfanget heraf og genoptræningens varighed fastsættes 
efter en faglig vurdering af fysio- og/eller ergoterapeuten.

Træningen kan i perioder varetages af fysio- og ergoterapeutstuderende un-
der vejledning af klinisk underviser.

Træning foregår gennemsnitligt to gange ugentligt med henblik på, at borge-
ren på sigt kan varetage sin egen træning. Der tilbydes ikke genoptræning i 
aftentimerne samt weekend og helligdage.

Nogle forløb varetages af borgeren selv med terapeuten som konsulent.

I ferieperioder kan træningstilbuddet nedsættes under hensyn til den enkelte 
borgers træningsbehov.

Borgeren kontaktes inden for fem hverdage efter modtagelse af genoptræ-
ningsplanen i kommunen. 

Frit valg af genoptræning efter sundhedsloven
Når du udskrives fra et sygehus med en genoptræningsplan, kan du vælge at 
modtage genoptræningen hos en privat leverandør, hvis ikke kommunen kan 
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tilbyde start på genoptræningen inden for syv kalenderdage efter udskrivel-
sen. Genoptræningen hos privat leverandør skal kunne startes op tidligere end 
den kommunalt tilbudte tid.

Du kan vælge private leverandører, som KL har indgået aftale med. 

Fritvalgsordningen gælder ikke, hvis genoptræningen skal foregå på sygehus. 
Hvis din genoptræningsplan af sundhedsfaglige grunde først skal påbegyndes 
senere end udskrivningstidspunktet, regnes fristen først fra dette tidspunkt. 

Egenbetaling
Genoptræning efter sundhedsloven er gratis.

Transport
Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at komme til og fra genoptræ-
ningsstedet. I visse tilfælde kan du få dækket udgifter til transport eller blive 
kørt til og fra behandling på genoptræningsstedet. 
Træningsenheden vurderer dit eventuelle behov for transport.
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Træning efter serviceloven

Formål
Formålet med træning efter serviceloven er, at borgerens funktionsniveau 
forbedres eller fastholdes, så muligheden for at genoptage vante aktiviteter 
styrkes, herunder muligheden for at klare sig i egne omgivelser. 

Målet er at yde en indsats på det fysiske, psykiske og sociale område, der 
fremmer den enkeltes oplevelse af livskvalitet og meningsfuldhed i hverdagen. 

Lovgrundlag
Lov om social service § 86 stk. 1 og § 86 stk. 2. 

Hvem kan modtage ydelsen
Genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1 bevilges til borgere med en 
opstået funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke kan behandles i 
tilknytning til sygehusindlæggelse eller almen svækkelse, som har ført til et 
fald i aktivitetsniveau. Genoptræningen bevilges til borgere med behov for 
faglig vejledning af en ergoterapeut og/eller fysioterapeut under genoptrænin-
gen. Det vil sige, at borgeren ikke kan få sit træningsbehov opfyldt i eksem-
pelvis et motionscenter eller andre af kommunens tilbud, som fremgår af kata-
loget ”Aktiv fritid”, der kan rekvireres på Rådhuset, bibliotekerne, idrætshaller 
eller downloades på kommunens hjemmeside. Genoptræning kan bevilges 
som en del af udredningen i forhold til at vurdere, om borgeren er i målgrup-
pen for yderligere kommunal støtte.
Genoptræning kan bevilges for at træne brugen af et hjælpemiddel.

Vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 stk. 2 bevilges til borgere, 
som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedli-
geholde fysiske eller psykiske færdigheder.

Borgere med følgende funktionsniveauer kan modtage genoptræning efter 
serviceloven:

 Borgere med begrænset funktionsniveau og et moderat behov for per-
sonassistance til at udføre aktiviteter kan modtage ydelsen genoptræ-
ning (funktionsniveau 2).

 Borgere med svært begrænset funktionsniveau og et omfattende be-
hov for personassistance til at udføre aktiviteter kan modtage ydelsen 
genoptræning (funktionsniveau 3).

 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af 
stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig person-as-
sistance (funktionsniveau 4). 

Borgeren skal være aktivt deltagende og motiveret for træningen. 

Modtager borgeren vederlagsfri fysioterapi fra privat klinik, kan der ikke bevil-
ges træningstilbud med samme formål efter serviceloven.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Det vurderes af fysio- eller ergoterapeuten, om genoptræningen skal foregå i 
borgerens eget hjem eller i kommunens træningscentre.

Vedr. genoptræning i kommunens center:
 Træning ved brug af træningsredskaber/øvelser samt udenoms area-

ler. 
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 Træning af daglige færdigheder hvor rammerne udvælges efter for-
målet med træningen.

Vedr. genoptræning i borgerens eget hjem: 
 Fysioterapeutisk træning foregår med henblik på at borgeren kan 

komme til kommunens træningscenter og fortsætte træningen. 
 Ergoterapeutisk træning foregår så længe, der er fremgang i forhold 

til aktivitetsproblemerne, eller det skønnes at borgeren selv kan vare-
tage træningen.

Der kan eventuelt udleveres hjemmetræningsprogram. 

Der indgår ikke passiv behandling i form af massage eller ultralyd i tilbuddet.

Genoptræning forventes igangsat maksimalt ti hverdage efter afgørelsen. 

Ydelsens omfang
Genoptræning tilbydes som udgangspunkt to gange ugentligt ud fra en faglig 
vurdering af fysio- eller ergoterapeuten. Varigheden af genoptræningsforløbet 
vurderes ligeledes på baggrund af fysio- eller ergoterapeutens faglige vurde-
ring. Træningen kan i perioder varetages af fysio- og ergoterapeutstuderende 
under vejledning af klinisk underviser.

Vedligeholdelsestræning tilbydes udelukkende som en integreret del af bor-
gers ophold i plejebolig eller i daghjem eller som særskilt ydelse i forbindelse 
med levering af praktisk hjælp eller personlig pleje i borgers eget hjem. Ydel-
sen leveres af medarbejdere, der er oplært til at udføre vedligeholdende træ-
ning.

Der stilles krav om fremmøde. Det forventes, at borgeren melder afbud ved 
sygdom eller andet. Ved udeblivelse udover en uge kan træningen afsluttes.
Der tilbydes ikke træning i aftentimerne samt weekend og helligdage.

Kørsel
Du kan få tilbudt kørsel, hvis du ikke kan transportere dig selv til centeret.

Egenbetaling
Der er ikke egenbetaling til kørsel til træning efter serviceloven.
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Demenstilbud i daghjem

Formål
Formålet med tilbuddet er at give samvær og nærhed til mennesker med de-
mens samt at skabe netværk og støtte i hverdagen til borgeren og dennes 
pårørende. 

Der er fokus på at skabe trygge, vante og tilpas stimulerende rammer for bor-
geren med demens. Desuden er formålet at aflaste nære pårørende til de-
mensramte.

Lovgrundlag
Lov om social service § 84.

Hvem kan modtage ydelsen
Der tilbydes daghjem til hjemmeboende borgere med demenssygdom eller 
demenslignende symptomer. 

Borgere, der bor i plejebolig, kan ikke modtage denne ydelse.

Borgere på aflastningsophold eller rehabiliteringsophold kan efter individuel 
vurdering modtage ydelsen.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Daghjemmet er placeret på Østergården. 

De aktiviteter, der indgår i demenstilbuddet i daghjem, er altid tilpasset den 
enkelte borgers ressourcer og interesser og kan fx være: 

 Støtte i hverdagen.
 Socialt samvær med andre demente.
 Vedligeholdelsestræning.
 Sygepleje.
 Sanseoplevelser og stimuli (musik, sang, dans, spil, quiz, højtlæsning).
 Naturoplevelser.
 Ture ud af huset med vores minibus.

Ydelsen omfatter ikke ledsagelse til f.eks. tandlæge, læge eller frisør.

Ydelsens omfang
Du kan visiteres til en til fem dage om ugen. Der er åbent alle hverdage i dag-
timerne. Daghjemmet er lukket weekender, helligdage samt 1. maj, grund-
lovsdag, juleaftensdag (24.12) og nytårsaftensdag (31.12). 

Der tilbydes kun hele dage. 

Tilbuddet ophører ved sammenhængende fravær i fire uger eller mere. Revur-
dering til tilbuddet kan altid ske for borgeren. 

Egenbetaling
Der er egenbetaling for demenstilbuddet i daghjem efter gældende takst. 
Egenbetalingen dækker morgenkaffe/te med brød, et varmt middagsmåltid og 
eftermiddagskaffe/te med kage. 

Der er egenbetaling på kørslen til og fra daghjemmet.



17/60

Daghjem

Formål
Formålet med tilbuddet er i en afgrænset periode at yde støtte og rehabilite-
ring til at borgerens funktionsniveau udvikles eller fastholdes så muligheden 
for at genoptage vante aktiviteter styrkes, og/eller aflaste samboende pårø-
rende.

Målet er at yde hjælp, omsorg, rehabilitering og støtte til udvikling af færdig-
heder på det fysiske, psykiske og sociale område, så den enkeltes livskvalitet 
og meningsfuldhed i hverdagen fremmes.

Lovgrundlag
Lov om social service §§ 83, 84 og 86, stk. 2.
Sundhedsloven § 138.

Hvem kan modtage ydelsen
Der kan tilbydes daghjem til borgere som opfylder følgende kriterier:

 Betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
 Omfattende varigt behov for støtte, pleje og omsorg.

Borgere med fremskreden demenssygdom og omfattende demenssymptomer 
er ikke omfattet af tilbuddet. Borgere, der bor i plejebolig, kan heller ikke 
modtage denne ydelse.

Borgere på aflastningsophold eller rehabiliteringsophold kan efter individuel 
vurdering modtage ydelsen.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
 Pleje og omsorg.
 Sygepleje.
 Vedligeholdelsestræning.
 Socialt samvær og forskellige aktiviteter, individuelt eller i grupper. Al-

le aktiviteter tager udgangspunkt i den enkeltes interesser (ex sang, 
spil, quiz, film, naturoplevelser, ture ud af huset, fysisk udfoldelse ex 
ture på duo-cykel, tegning, maling og håndarbejde).

 Der er mulighed for at hvile i en hvilestol under opholdet.

Daghjemmet er placeret på Østergården.

Ydelsens omfang
Du kan i en periode visiteres til tilbuddet en til fem gange om ugen på hverda-
ge i dagtimerne. Tilbuddets omfang og længde afhænger af en individuel vur-
dering.

Tilbuddet ophører ved sammenhængende fravær i fire uger eller mere. Revur-
dering til tilbuddet kan altid ske for borgeren. 

Der er åbent alle hverdage i dagtimerne. Der tilbydes kun hele dage. 

Daghjemmet er lukket weekender, helligdage samt 1. maj, grundlovsdag, 
juleaftensdag (24.12) og nytårsaftensdag (31.12).

Egenbetaling
Der er egenbetaling for daghjemstilbuddet efter gældende takst. Egenbetalin-
gen dækker morgenkaffe/te med brød, et varmt middagsmåltid og eftermid-
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dagskaffe/te med kage. Der er egenbetaling på kørslen til og fra daghjemmet 
efter gældende takst.
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Visiteret forebyggende aktivitetstilbud på kom-
munens omsorgscentre

Formål
Formålet er at tilbyde aktiviteter på kommunens fem omsorgscentre, som med 
en socialpædagogisk og rehabiliterende tilgang skal medvirke til, at danne 
netværk blandt deltagerne, og forebygge social isolation og ensomhed.

Målet er at yde hjælp, motivation og støtte til at udvikle, styrke eller fastholde
ressourcer og færdigheder, som bidrager til at oprette eller bevare et aktivt og 
værdifuldt hverdagsliv.

Aktiviteterne tilrettelægges i sociale rammer med henblik på at fremme den 
enkeltes livskvalitet og skabe meningsfuldhed i hverdagen.

Lovgrundlag
Lov om social service § 79.

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere med behov for støtte til at deltage i sociale arrangementer og aktivite-
ter, og som på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at anvende eksiste-
rende aktivitetstilbud, eksempelvis på de brugerstyrede centre.

Borgere som er selvhjulpne og selvtransporterende.

Borgere der bor i plejebolig visiteres ikke, men kan deltage i aktiviteterne.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Centrene tilbyder fysiske, sociale og kognitivt udviklende aktiviteter som fore-
går i grupper. Størrelsen på gruppen afhænger af aktiviteten.

Ydelsens omfang
Borgeren henvises som udgangspunkt til det omsorgscenter som ligger tæt-
test på bopælen.
Der visiteres mindst 15 borgere pr. center.
Borgerne visiteres som udgangspunkt 1 – 2 halve dage om ugen.
Der visiteres til tilbuddet i en periode på 6 måneder, med mulighed for forlæn-
gelse.
Aktiviteterne har lukket weekender, helligdage samt 1. maj, grundlovsdag, 
juleaftensdag (24.12) og nytårsaftensdag (31.12).

Egen betaling
Ydelsen er gratis.
Der kan være udgifter i forbindelse med brug af materialer.
Der er ikke transport til tilbuddet.
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Sygepleje

[Kvalitetsstandarden er under revidering og vil blive behandlet i Vel-
færdsudvalget og Byrådet i januar 2019.]

Formål
Formålet med den kommunale sygepleje er at forebygge sygdom, fremme 
sundhed, yde sygepleje, behandling og rehabilitering samt at yde palliation og 
terminal pleje.

Sygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af sygdom. akut sygdom eller 
kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. 

Lovgrundlag
Sygepleje bevilges efter sundhedslovens § 138.

Inkontinenshjælpemidler bevilges efter servicelovens § 112. 

Hvem kan modtage ydelsen
Sygepleje tilbydes efter en sygeplejefaglig vurdering, ofte på baggrund af 
henvisning fra praktiserende læge eller hospital.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Behandling:

 Lægeordinerede undersøgelser og behandlinger.
 Sårbehandling.
 Medicinhåndtering, når selvadministration eller dosispakket medicin ik-

ke er mulig.
 Observation af helbred og effekt af behandling.
 Faglig indsats med henblik på at undgå uhensigtsmæssige hospitals-

indlæggelser.
 Indsatser til forebyggelse af indlæggelse
 Sygepleje i forbindelse med hjemsendelse fra hospital
 Kompression (herunder undervisning i anvendelse af kompressions-

strømper).
 Kateterskift.
 Fjernelse af suturer (tråde) og agraffer (hæfteklammer).
 Ernæring, herunder sondeernæring

Faglig koordination: 
 Skabe sammenhæng i pleje og behandling.
 Skabe en tværfaglig og sammenhængende indsats med de forskellige 

faggrupper. 

Rådgivning, oplæring og vejledning omkring:
 Medicinhåndtering, sårpleje og stomipleje.
 Sygdomme/diagnoser og mestring heraf. 
 Almen sundhed i forhold til fysisk, psykisk og sociale problemstillinger.
 Forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag.

Palliation og terminal pleje: 
 Lindring ved svær sygdom samt ved livets afslutning.
 Støtte og vejledning til pårørende.

Udredning og bevilling af inkontinenshjælpemidler:
 Koordinering af tværfaglig indsats.
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 Når inkontinens er diagnosticeret som varig lidelse af læge, bevilger 
sygeplejersken inkontinenshjælpemidler efter en faglig vurdering, ud 
fra kommunens standardsortiment, eksempelvis bleer.

Ydelsens omfang
Medicin og behandlingsopgaver skal være ordineret af en læge. 

Ydelsen sygepleje leveres ikke til borgere hvor de selv eller pårørende er i 
stand til at varetage opgaven. Det vil blive vurderet om borger, efter vejled-
ning og oplæring, vil være i stand til selv at varetage opgaverne.

Sygepleje leveres døgnet rundt efter behov.

Sygeplejen udføres på en af kommunens tre sygeplejeklinikker. Borgeren skal 
selv transportere sig til klinikken. Hvis behandling på klinik ikke er muligt, ud-
føres sygeplejen i borgerens eget hjem, hvor der vil blive foretaget en lovplig-
tig arbejdspladsvurdering, der skal sikre sygeplejerskens arbejdsstilling og 
arbejdsmiljø. 

Kriterier for at modtage sygepleje i hjemmet fremfor i en klinik:
 Borgere, der er fysisk immobile og derfor ikke er i stand til at komme 

selv eller blive transporteret til klinikken
 Borgere med svært kompleks sundhedsmæssig tilstand
 Borgere, der er aktive smittebærere – hvor der er særlig smittefare

Borgere, der er omfattet af ovenstående kriterier vil modtage sygeplejen i 
hjemmet.

Egenbetaling
Sygepleje er gratis.

Der er egenbetaling for medicin og levering heraf samt for materialer og pro-
dukter, der ikke indgår i kommunens standardsortiment. Eksempelvis hudple-
jeprodukter, sårbehandlingsprodukter, doseringsæsker til medicinadministra-
tion og specielle inkontinenshjælpemidler.
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Personlig støtte og hjælp

Formål
Formålet med ydelsen er at støtte borgere i eget hjem til at opretholde den 
personlige hygiejne, samt støtte til at strukturere dagen, borgerens energi og 
handlekraft med udgangspunkt i borgerens ressourcer.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83.

Hvem kan modtage ydelsen
 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af 

stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personas-
sistance. (funktionsniveau 4)

 Borgerens funktionsniveau er svært begrænset, og borgeren kan kun 
under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktivite-
ten. (funktionsniveau 3)

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Støtte og hjælp til personlig hygiejne:

 At blive vasket.
 At komme i brusebad og hårvask.
 At børste tænder eller tandprotese.
 Frisering og føntørring efter hårvask.
 Barbering efter behov samt hjælp til klipning af hårvækst i næse/ører.
 Hudpleje.
 Klipning af fingernegle.

Klipning af tånegle tilbydes borgere med ukomplicerede negle og kun i forbin-
delse med anden personlig pleje. Borgere med sukkersyge, nedgroede negle, 
arvæv efter strålebehandling eller svær leddegigt henvises til fodterapeut.

Støtte og hjælp til af- og påtagning af:
 Tøj.
 Kompressionsstrømper (kun lægeordinerede).
 Kropsbårne hjælpemidler.

Støtte og hjælp til toiletbesøg:
 Komme på toilettet eller på bækkenstol.
 Skift af ble.
 Skift af kateter- eller stomiposer.
 Tømme bækkenstol/kolbe.

Støtte og hjælp til forflytninger og lejring:
 Forflytning.
 Vending og lejring.

Støtte og hjælp til struktur, omsorg og kommunikation:
 Støtte til at strukturere dagen
 Støtte til at bruge sit netværk
 At formidle kontakt til læger, pårørende m.fl.
 At åbne og læse breve vedr. offentlig post

Støtte og hjælp til struktur, omsorg og kommunikation udføres som en inte-
greret del af den samlede støtte døgnet rundt afhængigt af den enkelte bor-
gers behov. 
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Ydelsens omfang
Støtte til personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte 
borgers behov for støtte. 

Støtte til brusebad udføres dog fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Varighe-
den er afhængig af støttens omfang og kompleksitet. 
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Rengøring

Formål
Formålet med ydelsen rengøring er at støtte borgeren i udførelsen af rengø-
ringsopgaver for at sikre et hygiejnisk rengøringsniveau i borgerens eget 
hjem.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83.

Hvem kan modtage ydelsen
 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af 

stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personas-
sistance (funktionsniveau 4).

 Borgerens funktionsniveau er svært begrænset, og borgeren kan kun 
under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

 Hvis det vurderes, at borgeren med træning og støtte vil kunne blive i 
stand til at varetage rengøringen helt eller delvist selvstændigt, vil 
borgeren blive tilbudt et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 
83a. Der kan i nogle tilfælde være behov for en praktisk afprøvning.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Støtte til:

 Støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler.
 Gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader.
 Afvaskning med vand og rengøringsmidler i køkken (køkkenvask, kom-

fur og bordplader).
 Aftørring/afstøvning i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på 

gulvet.
 Rengøring af badeværelse, dvs. vask af toiletkumme, håndvask og 

gulv.
 Skift af sengelinned på den visiterede borgers seng.
 Rengøring af hjælpemidler.
 Rengøring af køleskab i forbindelse med anden rengøring.

Støtten omfatter rengøring i de rum, der benyttes til daglig, dvs. entré, bade-
værelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Dog maximalt 65 m2.

I helt særlige tilfælde hvor en hovedrengøring er nødvendig for iværksættelse 
af støtte, eller hvor borgerens helbredstilstand nødvendiggør det, kan der ydes 
hovedrengøring.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen
 Rengøring hvis borgeren ikke er til stede.
 Rengøring efter håndværkere, eller i forbindelse med flytning.
 Vinduespudsning.
 Pasning og pleje af husdyr, samt ekstra rengøring på grund af husdyr.
 Aktiviteter, som andre medlemmer af husstanden er i stand til at udfø-

re.
 Rengøring efter gæster og logerende.
 Afkalkning af badeværelser.
 Opgaver der er sikkerheds- og sundhedsskadelige for personalet.



25/60

Ydelsens omfang
Ydelsen udføres oftest i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.00 på hverdage.

Varigheden er afhængig af støttens omfang og kompleksitet.

Der bevilges som udgangspunkt:
 Rengøring i 30 minutter hver 14. dag:

støvsugning og gulvvask.

 Rengøring i 45 minutter hver 14. dag:
støvsugning, gulvvask, badeværelse og skift af sengetøj.

 Rengøring i 60 minutter hver 14. dag:
støvsugning, gulvvask, badeværelse, skift af sengetøj samt aftørring 
af støv i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på gulvet.

Ved ganske særlige helbredsmæssige behov kan der ydes støtte til rengøring 
hver uge.
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Aflastende rengøring til pårørende, som passer 
borger med nedsat psykisk funktionsniveau

Formål
Formålet med aflastende rengøring er at aflaste den pårørende, som i stedet 
kan fokusere på plejeopgaver omkring den funktionshæmmede borger. 

Lovgrundlag
Lov om social service § 84, stk. 1.

Hvem kan modtage ydelsen
Pårørende til borgere som:

 Modtager daglig pleje af den pårørende i et omfang, som gør det 
svært for den pårørende at overkomme rengøringen.

 Ikke kan benytte aktivitetstilbud uden for hjemmet.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Støtte til: 

 Støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler.
 Gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader.
 Afvaskning med vand og rengøringsmidler i køkken og badeværelse.
 Aftørring/afstøvning i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på 

gulvet. 
 Rengøring af badeværelse, dvs. vask af toiletkumme og håndvask.
 Rengøring af hjælpemidler.
 Skift af sengelinned.

Støtten omfatter rengøring i de rum, der benyttes til daglig, dvs. entré, bade-
værelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Dog maximalt 65 m². 

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen
 Rengøring hvis ikke mindst den ene ægtefælle er til stede i hjemmet.
 Rengøring efter håndværkere eller i forbindelse med flytning.
 Vinduespudsning.
 Pasning og pleje af husdyr, samt ekstra rengøring på grund af husdyr.

Ydelsens omfang
Ydelsen udføres oftest i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.00 på hverdage. 
Varigheden er 1 time hver 2. uge. 

Ydes hvor behovet for støtte anses for længerevarende. 

Ydelsen er ikke omfattet af fritvalgsordningen.



27/60

Afløsning i eget hjem

Formål
Formålet med afløsning i eget hjem er, at pårørende, der passer en borger 
med væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, kan blive afløst og 
dermed få mulighed for at forlade hjemmet. 

Lovgrundlag
Lov om social service § 84, stk. 1.

Hvem kan modtage ydelsen
Pårørende til borgere, der ikke kan være alene, som ikke kan benytte aktivitet-
stilbud uden for hjemmet og som har følgende funktionsniveau:
 

 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af 
stand til at udføre aktiviteter og har behov for fuldstændig personassi-
stance (funktionsniveau 4). 

 Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kun un-
der forudsætning af omfattende personassistance kan udføre aktivite-
ter (funktionsniveau 3). 

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Afløsning/tilstedeværelse i hjemmet, så pårørende har mulighed for at forlade 
hjemmet. 

Ydelsens omfang
Ydes i dagtimerne på hverdage i maksimalt 4 så vidt muligt sammenhængen-
de timer pr. uge. 

Derudover kan der én gang årligt ydes afløsning ud over de 4 timer. Dette 
engangstilbud kan maximalt ydes i 8 timer, men kan i særlige tilfælde og efter 
individuel vurdering kombineres med allerede visiterede ugentlige afløsningsti-
mer. 

Ydelsen kan deles imellem forskellige medarbejdere. 
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Tøjvask

Formål
Formålet med ydelsen er at støtte borgeren med tøjvask for at bidrage til en 
god hygiejne.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83.

Hvem kan modtage ydelsen
 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af 

stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personas-
sistance (funktionsniveau 4).

 Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun 
under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
 Tøjvask på godkendt vaskeri.

Der indgår ikke rulning og strygning af tøj i ydelsen.

Ydelsens omfang
Ydelsen udføres i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00 på hverdage.
Tøjet leveres tilbage en uge efter aflevering.

Omfang:
 Som udgangspunkt fire eller otte kg hver anden uge.

Ved særlige helbredsmæssige problemer kan der ydes tøjvask hver uge.

Støtten tildeles individuelt og omfatter ikke husstandens øvrige
medlemmer.

Egenbetaling
Der opkræves egenbetaling for ydelsen. Betalingen sker efter gældende takst.

Beløbet opkræves månedsvis bagudrettet, dog ikke under indlæggelse.
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Anden personlig hjælp

Formål
Formålet med anden personlig hjælp er at støtte borgeren i at løse basale 
daglige opgaver.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83.

Hvem kan modtage ydelsen
 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af 

stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personas-
sistance (funktionsniveau 4).

 Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun 
under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
 Oprydning: Som forudsætning for at anden hjælp/støtte kan udføres.
 Rengøring af hjælpemidler.
 Afhentning af medicin på apoteket hvor udbringning ikke er mulig.
 Hjælp til ærinder på posthus/i bank hvor andre løsninger ikke er muli-

ge.
 Lægge nyvasket tøj på plads - forudsætter visitation til tøjvask.

Ydelsens omfang
Anden personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte bor-
gers behov for støtte. Udføres fortrinsvis i dagtimerne på hverdage.

Varigheden er afhængig af støttens omfang og kompleksitet.       
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Tilberedning/anretning af mad

Formål
Formålet med ydelsen er at støtte borgeren i at få en ernæringsrigtig kost og 
tilstrækkelig væske.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83.

Hvem kan modtage ydelsen
 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af 

stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personas-
sistance (funktionsniveau 4).

 Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun 
under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Ydelsen ernæring omfatter aktiviteter, der sikrer en optimal ernæringstilstand. 
Herunder støtte til:

Anretning og servering af morgenmad 
 Tilberede, anrette og servere morgenmad.
 Servere drikkevarer.
 Tilberede smørrebrød til senere brug.

Anretning og servering af middagsmad 
 Opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn.
 Anrette og servere middagsmad. 
 Servere drikkevarer.

Anretning og servering af aftensmad
 Opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn.
 Anrette og servere aftensmad.
 Servere drikkevarer.

Servering af ekstra drikkevarer og mellemmåltider
 Hjælp til at servere mellemmåltider og ekstra drikkevarer.

Oprydning og opvask
 Oprydning og opvask efter måltid. Ydelsen leveres maksimalt en gang 

i døgnet. Ydelsen omfatter ikke opvask og oprydning efter gæster.

Dagligvarer
 Udarbejdelse af indkøbsliste.
 Bestilling af dagligvarer.
 Kontrol af holdbarhedsdato på madvarer.

Øvrige opgaver
 Hjælp til indtagelse af væske og ernæring.

Ydelsens omfang
Ydelsen ernæring kan udføres hele døgnet afhængig af den enkelte borgers 
behov. Ydelsen udføres dog fortrinsvis i dag- og aftentimerne, og varigheden 
afhænger af omfang og kompleksitet.       
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Indkøbsordning

Formål
Formålet med ydelsen er at sikre borgeren mulighed for indkøb af dagligvarer.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83.

Hvem kan modtage ydelsen
 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af 

stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personas-
sistance (funktionsniveau 4).

 Borgerens funktionsniveau er svært begrænset, og borgeren kan kun 
under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

Støtte til bestilling af dagligvarer ydes kun til borgere, der ikke selv kan bestille 
varer på internettet. 

Hvilken aktivitet indgår i ydelsen
 Bestilling af dagligvarer fra godkendt leverandør med levering til eget 

hjem.

Ydelsens omfang
Ydelsen udføres i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.00 på hverdage.  

Støtte til bestilling af dagligvarer ydes som udgangspunkt en gang pr. uge.
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Madservice (madlevering)

Formål
Formålet med ydelsen madservice er at sikre, at borgere i eget hjem får en 
ernæringsrigtig kost.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83.

Hvem kan modtage ydelsen
 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af 

stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personas-
sistance (funktionsniveau 4).

 Borgerens funktionsniveau er svært begrænset, og borgeren kan kun 
under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

 Ved et moderat begrænset funktionsniveau kan borgeren, som er i en 
ernæringsmæssig risiko, visiteres til madservice i en midlertidig perio-
de.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Der tilbydes et måltid mad bestående af en hovedret.

Hovedretten er tilpasset ældres ernæringsmæssige behov og energifordelin-
gen følger Fødevarestyrelsens ”anbefalinger for den danske institutionskost”.

Diætkost tilbydes efter særlig bevilling. 

Kost til småspisende tilbydes efter en særlig bevilling, og består af en mindre 
hovedret og en bi-ret til samme pris som en normal hovedret.

Der kan tilkøbes bi-ret, salat, proteindrik, kage, supper og varer til selv at 
kunne lave smørrebrød. 

Der leveres ikke varm mad.

Hvis borgeren ikke har en mikroovn, skal leverandøren af madservice stille en 
mikroovn til rådighed for borgeren.

Der skal som minimum bestilles fire portioner mad pr. uge. 

Ydelsens omfang
Maden leveres portionsanrettet. Maden er produceret som køleproduktion og 
MAP-pakket (pakket i modificeret atmosfære).

Der ydes madservice alle årets dage, og maden leveres på en fast dag en 
gang om ugen i et aftalt tidsrum på +/- en time.

Der udsendes menuplaner med bestillingssedler for fire uger ad gangen. På 
bestillingssedlen kan der vælges imellem en række forskellige retter. Menupla-
nen er tilpasset årstiderne.

Egenbetaling
Hovedret og bi-ret betales efter den politisk vedtagne takst. 



33/60

Salat, proteindrik, kage, supper og varer til selv at kunne lave smørrebrød til-
købes efter gældende priser.



34/60

Forebyggende hjemmebesøg

Formål 
At fremme den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre
borgere ved at:
 yde råd og vejledning om ensomhed, aktiviteter og støttemuligheder med 

henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel.
 støtte og opmuntre til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsev-

nen  længst muligt.
 fremme viden og bevidsthed om sund levevis og forebyggelse af sygdom 

og ulykker.

Lovgrundlag
Lov om social service § 79a.

Hvem kan modtage ydelsen
Alle borgere, der ikke modtager personlig og praktisk hjælp, får tilbudt et kol-
lektivt arrangement det år de fylder 75.

Alle borgere, der ikke modtager personlig og praktisk hjælp, får tilbudt et indi-
viduelt forebyggende besøg det år de fylder 80. Herefter modtager borgeren 
tilbud om kollektive arrangementer eller individuelle besøg efter behov. 

Borgere i alderen 65-79 år, som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske 
eller fysiske problemer, tilbydes individuelle forebyggende hjemmebesøg efter 
behov.

Årsager til sårbarhed kan være at borger:
 har mistet ægtefælle/samlever.
 har ægtefælle/samlever der er alvorligt syg.
 har været indlagt på hospital.
 har været indlagt på rehabiliterings afdeling.

Det er frivilligt, om man vil tage imod besøg.

Ydelsens omfang
Varigheden af et individuelt besøg er op til 1 time.

Ægtepar eller samboende, som begge er omfattet af tilbuddet, vil få besøg 
samtidig, med mindre andet bliver aftalt.

Varigheden af et kollektivt arrangement er 2 1/2 time.

Borgerne modtager en personlig invitation per brev til hhv. individuelt besøg 
eller kollektivt arrangement. 

Ydelsens indhold
De individuelle forebyggende besøg indeholder en helhedsorienteret samtale, 
hvor indholdet er koncentreret om, hvordan borgeren mestrer sin tilværelse.

Samtalen med borgeren kan omhandle: Dagligdag, trivsel, socialt netværk, 
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sundhedstilstand, funktionsevne, bolig og økonomi.  

De forebyggende medarbejdere yder rådgivning og vejledning om forebyggen-
de og sundhedsfremmende aktiviteter, der er relevant for den enkelte borger.

De kollektive arrangementer henvender sig primært til ældre borgere, der 
måske ikke eller kun i begrænset omfang har behov for hjælp nu, men som 
gerne vil vide mere om sundhed og forebyggelse samt kende til deres mulig-
heder for hjælp og selvhjælp, når/hvis behovet opstår. Arrangementerne har 
fokus på emner, der har betydning for borgerens dagligdag, helbred og trivsel.

Egen betaling
Ydelserne er gratis.



36/60

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Formål
Formålet med hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer er at afhjælpe 
og kompensere borgerens nedsatte funktionsevne, så borgeren kan føre så 
normal en tilværelse som muligt og opnå størst mulig uafhængighed i daglig-
dagen. 

Lovgrundlag
Lov om social service §§ 112, 113 og 116.

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Derudover er det et lovkrav at:
 Hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad afhjælper følgerne 

af nedsat funktionsevne, letter dagligdagen eller er nødvendig for at 
borgeren kan passe sit arbejde.

 Boligændringen er nødvendig, for at boligen bliver bedre egnet som 
opholdssted i forhold til borgerens funktionsevne.

Om borgeren kan få hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer afgøres 
på baggrund af en individuel vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens 
funktionsevne, livssituation og mulighed for at kunne varetage daglige gøre-
mål selvstændigt og deltage i aktiviteter udenfor hjemmet.

Ydelsens indhold
 Hjælpemidler, der kan afhjælpe borgers fysiske og psykiske funktions-

nedsættelse, eksempelvis:Mobilitetshjælpemidler
o Ganghjælpemiddel (eksempelvis rollator).
o Manuel kørestol.
o Elektrisk kørestol.
o Mobilitetshjælpemidler til børn (eksempelvis klapvogn).

 Hjælpemidler til personlig pleje, i husholdningen og til boligindretning
o Hjælpemidler til personlig pleje, eksempelvis badebænk.
o Hjælpemidler i husholdningen, eksempelvis enhåndsbetjente 

køkkenredskaber.
o Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen, eksempel-

vis forhøjerklodser. 

Forbrugsgoder:
Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelig handel som eksempel-
vis el-scootere, husholdningsredskaber eller elevationssenge. 

Boligændringer: 
 Støtte til mindre boligændringer – eksempelvis:

o Fjernelse af dørtrin.
o Montering af elektronisk lås

 Støtte til større boligændringer – eksempelvis:
o Ombygning af køkken.
o Ombygning af badeværelse.

Egenbetaling
Hjælpemidlet udlånes gratis så længe, der er behov for dem.
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Støtten til forbrugsgodet ydes, når udgiften overstiger 500 kr. Støtten udgør 
50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. 

Ved boligændring tages der pant i huset i forhold til reel forøgelse af boligens 
værdi og/eller forøgelse af offentlig ejendomsværdi.

Eventuel nødvendig udskiftning af lås eller i sjældne tilfælde udskiftning af dør 
i forbindelse med montering af elektronisk lås betales af borger. 

Frederikssund Kommune bevilger ikke hjælpemidler til rygning.

Elektronisk ansøgningsskema
I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til hjælpemidler, 
forbrugsgoder og boligændringer:

https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og-pleje/hjaelpe-
midler/Bevilling-af-hjaelpemidler 

https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og-pleje/hjaelpemidler/Bevilling-af-hjaelpemidler
https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og-pleje/hjaelpemidler/Bevilling-af-hjaelpemidler
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Bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi 
og ernæringspræparater

Formål
Formålet med bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernærings-
præparater er at sikre at borgere, der er plejekrævende og som har en døde-
lig sygdom, kan få vederlagsfri behandling og pleje, som de vil være berettiget 
til på sygehus.

Lovgrundlag
Lov om social service § 122.

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere:

 Som har en dødelig sygdom.
 Hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte.
 Som efter lægelig vurdering skønnes at have en kort restlevetid (ca. 

3-6 mdr.).
 Med behov for pleje og omsorg i den sidste tid.

Ydelsens indhold
Dækning af udgifter til pleje og behandling til plejekrævende personer, der 
ønsker at dø i eget hjem eller på hospice.

Sygeplejeartikler består af fx handsker, forbindsstoffer, særlige mundplejear-
tikler, sprøjter og kanyler.

Ydelsens omfang
Der ydes hjælp til sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræpara-
ter når:

 Nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, passer en dø-
ende.

 Kommunen varetager plejen helt eller delvist eller kommunalbestyrel-
sen yder tilskud til hjælp, som familien selv antager.

 Et hospice varetager plejen. 

Palliativ fysioterapi ydes som udgangspunkt 1 gang om ugen.

Frit valg:
Borger kan som udgangspunkt selv vælge leverandør af sygeplejeartikler mv.:
 Sygeplejeartikler leveres dog som udgangspunkt fra Mediq eller apotek.
 Palliativ fysioterapi gives som udgangspunkt af en fysioterapeut i nærom-

rådet med ydernummer på baggrund af en lægelig henvisning.

Egenbetaling
Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske 
forhold.

Bevillingen sendes til borger og evt. de relevante leverandører.
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Støtte til køb af bil

Formål
Formålet med ydelsen er at støtte borgere med forringet funktionsevne i at 
bevare evnen til at færdes, fastholde et arbejde eller gennemføre en uddan-
nelse.

Lovgrundlag
Lov om social service § 114.

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der i væsent-
lig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil. Eksempelvis:

 Borgere med svært indskrænket gangdistance.
 Borgere som ikke på anden måde kan komme rundt med sine hjælpe-

midler.
 Borgere hvor politiet har stillet krav om særlig indretning af bilen.
 Borgere med særlige skånebehov.

Ydelsens indhold
 Støtte til køb af bil, billigst egnet. 
 Fritagelse fra vægtafgift eller nedsat brændstofafgift. 
 Særlig indretning af bil.
 Tilskud til kørekort.

Udgifter til drift, vedligeholdelse og forsikring er ikke en del af ydelsen.

Egenbetaling
Som udgangspunkt udgør egenbetalingen 50 % af lånet. 
Dette er dog indkomstreguleret jf. bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter 
serviceloven.

Elektronisk ansøgningsskema
I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til hjælpemidler:

 Ansøgningsskema

http://www.frederikssund.dk/Borgerinformation/Selvbetjening?PageId=ccdc243d-5d50-4f0e-bed5-f19f29c3b152
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Nødopkald

Formål
Formålet med ydelsen er at gøre borgeren i stand til at tilkalde hjælp i nødsi-
tuationer, hvor liv eller førlighed er i fare.

Lovgrundlag
Lov om social service § 112.

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere med forudgående faldepisoder. Derudover kan der bevilliges 
nødopkald i følgende situationer:

 Udtalt faldrisiko hvor personen ikke selv kan rejse sig.
 KOL hvor der opstår pludselige anfald af lufthunger, kvælningssymp-

tomer eller lignende, og hvor en sundhedspædagogisk indsats ikke er 
tilstrækkelig.

 Hjertelidelser med akutte anfald.
 Andre med akut behov for tilkald af hjælp i nødsituationer.

Som udgangspunkt er borgere ikke berettiget til nødopkald hvis:
 Borger er visiteret til personlig hjælp jævnt fordelt over dagen. 
 Borger alene føler sig utryg.

Borgeren skal kunne forstå og anvende nødopkaldet i henhold til ydelsens 
retningslinjer.

Ydelsens indhold
Hvis borger er berettiget til ydelsen nødopkald og kan anvende en mobiltele-
fon, bevilges et akutnummer og en elektronisk lås. 

Kan borger ikke benytte mobiltelefon eller på anden måde kalde hjælp, bevil-
ges et nødkaldeapparat, en sender og en elektronisk lås.

Nødopkaldet må ikke anvendes i forbindelse med praktiske løsninger i hverda-
gen.

Er der en ægtefælle i hjemmet, vil der efter en individuel vurdering kunne 
bevilges nødkaldeapparat / akutnummer og elektronisk lås.

Det kan være nødvendigt at udskifte låsen i borgers dør, og i sjældne tilfælde 
selve døren, inden den elektroniske lås kan monteres. Borgere, der visiteres til 
elektronisk lås informeres om, at det kan være nødvendigt at udskifte låsen 
eller døren, og at borgeren i så fald selv skal afholde udgiften til dette.

Den elektroniske lås er en boligændring, der bevilges ved varigt behov. I til-
fælde, hvor borger ikke kan bevilges elektronisk lås, fx fordi borger midlerti-
digt modtager personlig og praktisk hjælp, må borger aflevere en nøgle til 
leverandøren af personlig og/eller praktisk hjælp. Dette gør sig også gælden-
de, såfremt borger vælger en privat leverandør, der ikke benytter sig af elek-
troniske låse.

Egenbetaling
Elektronisk lås samt et eventuelt nødkaldeapparat og sender udlånes af Frede-
rikssund Kommune. Nøgle til leverandør af personlig og/eller praktisk hjælp 
eller eventuel udskiftning af lås/dør betales af borger.
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Har borger en mobiltelefon eller IP telefoni betaler Frederikssund kommune 
for SIM kortet, der skal bruges i nødkaldsapparatet.

Borger betaler selv for abonnement og oprettelse af fastnet- eller mobiltele-
fon.
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Kommunikationshjælpemidler

Formål
Formålet med ydelsen er at kompensere for varige syns- eller hørenedsættel-
ser, kommunikationshandicaps samt andre kognitive funktionsnedsættelser, 
og derved give borger mulighed for at bevare evnen til at fungere i forhold til 
hverdagen.

Lovgrundlag
Lov om social service § 112.

Hvem kan modtage ydelsen
 Borgere med varigt nedsat syn og/eller hørelse.
 Borgere med andre varige kommunikationsproblemer og/eller kogniti-

ve funktionsnedsættelser.

Ydelsens indhold
Kommunikationshjælpemidler, der kan afhjælpe borgers fysiske, psykiske og 
kognitive funktionsnedsættelse.

Ydelsen omfatter hjælpemidler eller produkter fremstillet med henblik på at 
afhjælpe en syns- eller hørenedsættelse samt andre kommunikationshandicap. 

Dette kan være:
 Synstekniske hjælpemidler eksempelvis talende ur. 
 Optiske hjælpemidler, eksempelvis briller, lup, forstørrelsesprogram-

mer
 Høretekniske hjælpemidler, eksempelvis teleslynge eller lydforstærke-

re.
 Særlige informationsteknologiske hjælpemidler, eksempelvis talema-

skine eller teknologier til strukturering og hukommelsesproblemer

Egenbetaling
Kommunikationshjælpemidlet udlånes af Frederikssund Kommune.

Elektronisk ansøgningsskema
I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til hjælpemidler:

 Ansøgningsskema

http://www.frederikssund.dk/Borgerinformation/Selvbetjening?PageId=ccdc243d-5d50-4f0e-bed5-f19f29c3b152
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Handicapvenlige boliger

Formål
Formålet med en handicapvenlig bolig er at understøtte den enkelte borger 
med funktionsnedsættelser i at leve så selvhjulpent som muligt. En visitering 
til handicapvenlig bolig kan f.eks. betyde en væsentlig forbedring i evnen til at 
varetage egenomsorg eller til selv at komme omkring med hjælpemidler i 
egen bolig.

Handicapvenlige boliger er specialindrettede boliger og er kendetegnet ved at 
have en god fysisk indretning, der gør dem velegnede til borgere med et stort 
plejebehov

Lovgrundlag
Lov om almene boliger mv. §§ 54, 57 og 58b.

Hvem kan modtage ydelsen
For at komme i betragtning til en handicapvenlig bolig skal man have et behov 
for en specialindrettet bolig, fordi man har:

 Et varigt behov for en handicapvenlig bolig, dvs. brede dørkarme, in-
gen dørtrin, stort badeværelse osv.

 Et varigt behov for pleje og praktisk hjælp og hvor støtten ikke kan 
varetages i nuværende bolig.

 Større mobilitetshjælpemidler, og man derfor ikke kan komme om-
kring inde i nuværende bolig. 

Som borger er man ikke berettiget til handicapvenlig bolig, fordi man er:
 Blevet ældre.
 Mangler en mere hensigtsmæssig bolig eller en bolig i det hele taget, 

fx fordi man har solgt sin bolig eller er i en socialt udsat situation. 
 Har besvær med at gå på trapper.

I de tilfælde vil Frederikssund Kommune anbefale, at der i stedet tages kon-
takt til det almindelige boligmarked, hvor der kan søges om lejligheder i stuee-
tage eller i en ejendom med elevator. 

Ydelsens omfang
Boligerne er fortrinsvist 2–rums boliger. Boligerne har typisk gode adgangsfor-
hold og indretninger til gavn for gangbesværede og kørestolsbrugere. 

Særlige forhold
Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i den handicapvenlige bolige. 
Såfremt den visiterede afgår ved døden, har ægtefællen eller samleveren ret 
til at blive boende. 

Afvisning af tilbud
Borgeren vil blive skrevet op på en venteliste fra det øjeblik, der er visiteret til 
handicapvenligbolig. Der kan frit vælges mellem kommunens handicapvenlige-
boliger. Hvis et tilbud om bolig afvises to gange, vil man som udgangspunkt 
blive slettet af ventelisten. Der vil blive givet besked herom til borger. 

Frit valg
At der er frit valg, betyder, at borgeren har mulighed for at vælge at bo i en 
anden kommunes handicapvenlige boliger end i Frederikssund Kommune. Det 
er dog et krav, at både fra- og tilflytterkommunen forinden har visiteret til 
boligen. 
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Ydelsens pris
Der vil blive indgået en lejekontrakt, og der skal betales indskud. Huslejen vil 
variere fra bolig til bolig. Der kan søges boligstøtte, således at huslejen bliver 
mindre.  

Støtte til den administrative og praktiske del af flytningen er ikke en del af 
ydelsen. 

Elektronisk ansøgningsskema
I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til handicapvenlige 
boliger:

 Ansøgningsskema

http://www.frederikssund.dk/Borgerinformation/Selvbetjening?PageId=7e0ee245-63c6-4cff-b7cc-1246e24d3249
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Plejebolig

Formål
Formålet med en plejebolig er at imødekomme borgere, der af forskellige år-
sager har et omfattende behov for hjælp hele døgnet, og som har brug for at 
have plejepersonale tæt på.  

Lovgrundlag
Lov om almene boliger mv. §§ 54a, 58a og 58b.
Lov om social service § 192.

Hvem kan modtage ydelsen
For at komme i betragtning til en plejebolig skal man have et varigt behov for 
en plejebolig, fordi man har:

 en betydelig nedsat fysisk eller psykisk/mental funktionsnedsættelse.
 et behov for omfattende pleje og praktisk hjælp døgnet rundt.
 et behov for samvær og tæt kontakt til plejepersonale.

For at blive godkendt til plejebolig, skal det som udgangspunkt efter en perio-
de med relevant træning, hjælpemidler, hjemmehjælp og sygepleje være 
vurderet, at borgers behov for hjælp og støtte ikke kan imødekommes i hjem-
met.

Derudover skal de fleste af nedenstående kriterier være opfyldt:
 kan ikke selv spise/drikke eller tage initiativ hertil.
 kan ikke selv varetage personlig hygiejne, herunder toiletbesøg, eller 

tage initiativ hertil.
 kan ikke selv varetage den daglige husførelse eller tage initiativ hertil
 kan ikke strukturere døgnet, kan være urolig, rastløs og/eller konfus
 er stole- og sengeafhængig og kan have problemer med at ændre stil-

ling.
 er invaliderende angst for at være alene.
 er ude af stand til at imødegå eller forebygge risici, som kan være til 

fare for pågældende eller dennes omgivelser.
 kan ikke tilkalde hjælp.

I særlige tilfælde kan der også lægges vægt på, at borger er ensom, isoleret 
og ikke har et netværk. 

Hvis borgers nuværende bolig betyder, at plejepersonalet ikke kan arbejde 
forsvarligt, vil dette også indgå i vurderingen om berettigelse til plejebolig. 

Plejeboliggaranti 
Kommunen vil tilbyde en plejebolig senest 2 måneder efter, at man er visiteret 
til den generelle boligliste. 

Ønsker man at stå på venteliste til en helt specifik plejebolig, bortfalder denne 
garanti. Man kan dog vælge at stå på venteliste til flere forskellige plejeboli-
ger, hvilket vil betyde, at et tilbud om bolig kommer hurtigere, end hvis man 
kun er skrevet op et sted. Dog er det ikke muligt at komme med nærmere 
præcisering af tidsrammen.  

Tildeling af bolig
Ledige boliger tildeles de borgere, der har det største behov og dernæst dem, 
der har stået længst på ventelisten. 

Hvis man opholder sig på sygehuset eller en midlertidig plads og ikke kan 
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komme hjem i egen bolig og derfor ønsker en plejebolig, vil man som ud-
gangspunkt få tilbudt den næste ledige plejebolig.

Hvis man som borger ikke ønsker at tage imod kommunens tilbud om den 
konkrete plejebolig pga. beliggenhed eller lignende, vil man ikke længere kun-
ne blive på sygehuset eller den midlertidige plads. I stedet skal man tilbage i 
eget hjem og vente på næste tilbud om plejebolig – uanset funktionsnedsæt-
telsen og forholdene i eget hjem.

Hvis man har stået på venteliste igennem mere end et år uden at have taget 
imod et tilbud om plejebolig, eller har sagt nej til tilbud om plejebolig to eller 
flere gange, kan kommunen gennemføre en revisitation med henblik på at 
vurdere borgerens aktuelle behov. 

Særlige forhold
Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i plejeboligen. Såfremt den 
visiterede afgår ved døden, har ægtefællen eller samleveren ret til at blive 
boende. 

Indhold 
Boligerne er 1- eller 2-rums boliger og fordelt i hele kommunen. Boligerne er 
tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner og har fælles arealer til brug for 
samvær, aktivitet og træning. Der er personale tilstede hele døgnet. 

Frit valg
At der er frit valg, betyder, at borgeren har mulighed for at vælge at bo i en 
anden kommunes plejeboliger end i Frederikssund Kommune. Det er dog et 
krav, at både fra- og tilflytterkommunen forinden har visiteret til plejeboligen. 

Prisen / betaling
Når den endelige overtagelsesdato er aftalt, sendes en lejekontrakt samt ske-
ma til ansøgning om økonomisk tilskud til indskudslån, varmetillæg og bolig-
støtte. Huslejen vil løbende blive prisreguleret.  

Er der spørgsmål til dette, kan der rettes henvendelse til: 

Indskudslån: Frederikssund kommune - tlf.: 47 35 10 00
Varmetillæg: Udbetaling Danmark - tlf.: 70 12 80 61
Boligstøtte: Udbetaling Danmark - tlf.: 70 12 80 63  

Støtte til den administrative og praktiske del af flytningen er ikke en del af 
ydelsen. 

Elektronisk ansøgningsskema
I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til plejeboliger:

 Ansøgningsskema

http://www.frederikssund.dk/Borgerinformation/Selvbetjening?PageId=7e0ee245-63c6-4cff-b7cc-1246e24d3249
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Ydelser i plejeboliger 

Formål
Formålet med en plejebolig er at yde hjælp og støtte til borgere, der af for-
skellige årsager har et omfattende behov for hjælp og støtte hele døgnet, og 
som har brug for at have plejepersonale tæt på.

Lovgrundlag
Lov om almene boliger mv. §§ 54a, 58a og 58b. 
Lov om social service §§ 83, 83a, 86, 192.
Sundhedsloven § 138. 

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere, der er visiteret til en plejebolig i henhold til kvalitetsstandard for ple-
jeboliger. 
Alle beboere, som har behov for hjælp og støtte til personlig pleje, omsorg 
eller praktisk opgaver. 
Herunder: 

 En betydelig nedsat fysisk eller psykisk/mental funktionsnedsættelse 
 Et behov for omfattende pleje og praktisk hjælp døgnet rundt
 Et behov for samvær og tæt kontakt til plejepersonale 

Indflytning og indretning 
Med tilbuddet om en plejebolig følger en pjece, som beskriver det omsorgs-
center, hvortil borgeren er visiteret, herunder en række praktiske informatio-
ner.  

Indflytning til en plejebolig kan ske på alle dage i ugen. Dog vil det anbefales, 
at det sker på hverdage i dagtimerne. Centeret stiller en vogn til rådighed, 
hvorpå indboet kan transporteres. 

Det anbefales, at indretningen af boligen drøftes med lederen på centeret, så 
det sikres, at der er plads til anvendelse af hjælpemidler, af hensyn til medar-
bejdernes arbejdsmiljø. Ligeledes skal indretning med tæpper på gulvene af-
stemmes med centrets ledelse.  

Støtte og hjælp 
Når borgeren flytter ind vil borgeren – frem til andet er aftalt – modtage den 
støtte, som borgeren har modtaget frem til indflytningen. Centeret indhenter 
med borgerens samtykke informationer om tidligere hjælp og støtte. 

Indenfor de første to uger får borgeren besøg af en områdeleder og en med-
arbejder fra omsorgscentret. I samarbejde med borgeren vurderes, hvordan 
borgeren klarer sin hverdag, og hvilke opgaver borgeren har brug for hjælp til. 
Borgeren har mulighed for at have pårørende med til denne samtale. 

Borgeren vil få tildelt en kontaktperson blandt personalet. I samarbejde med 
borgeren vil kontaktpersonen lave en samlet plan for borgerens hjælp og støt-
te. Planen beskriver konkrete ydelser og tilrettelæggelsen af hverdagen, her-
under tilbud om mad og tilbud om aktiviteter. Borgeren får udleveret en kopi 
af planen for hjælp og støtte, herunder kalender med aktivitetstilbuddene og 
menuplan.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen
Hvad, der skal være til stede for at opleve livskvalitet er individuelt. Derfor vil 
omfanget af hjælp og støtte afhænge af borgerens konkrete situation. Ud-
gangspunktet vil til enhver tid være at støtte og hjælpe borgeren til at opret-
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holde sin fysik, sine kræfter og ressourcer således, at borgeren kan klare så 
meget som muligt selv. Hvis der sker væsentlige forandringer for borgeren, 
bliver hjælpen tilpasset borgerens ændrede behov. 

Personlig pleje kan omfatte: 
o Personlig hygiejne. 
o Bad - sengebad eller brusebad (hyppighed efter behov og aftale). 
o Hårvask. 
o Tand- og protesepleje. 
o Barbering. 
o Frisering. 
o Negleklipning – ukompliceret. 
o Øvre-/nedre toilette. 
o Mund-/øjenpleje. 
o Hudpleje.
o Af- og påklædning.
o Toiletbesøg. 
o Kateter- og stomipleje. 

Hjælpemidler kan omfatte:  
o Høreapparater, herunder rensning og batteriskift. 
o Brillepudsning. 
o Støttestrømper. 
o Støttekorset. 
o Proteser. 
o Halskraver. 

Medicin kan omfatte:  
o Hjælp til indtagelse af medicin.

Madtilbuddet kan omfatte: 
o Alle dagens måltider. 
o Diætkost. 
o Hjælp til indtagelse af måltider. 
o Samvær omkring måltidet. 
o Ernæringsvurdering og -vejledning. 

Rengøring kan omfatte: 
o Tørre støv af. 
o Støvsugning. 
o Gulvvask. 
o Badeværelsesinventar. 
o Aftørring af udvendige flader. 
o Skift af sengelinned. 

Tøjvask kan omfatte: 
o Sortering af vasketøj. 
o Vask af tøj hos privat leverandør.  
o At lægge tøj på plads i skabe. 

Hverdagsliv kan omfatte: 
o Hjælp og støtte til at strukturere hverdagen. 
o Dagligliv i egen bolig ved at skabe/bevare indhold i egen hverdag.
o Dagligliv ude ved at bevare hidtidige udadvendte kontakter eksempel-

vis ved tilmelding til aktiviteter i huset, hjælp til telefonopkald o.l. 
o Efter aftale med borgeren kan personalet bistå med kontakt til be-

søgsvenner eller andre frivillige. 
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Sygeplejeydelser: 
Centeret har ansat sygeplejersker, som varetager sundhedslovsydelser, herun-
der:

o Sundhedssamtale. 
o Observation. 
o Undersøgelser og behandling. 
o Vejledning og rådgivning. 
o Medicinadministration.
o Samarbejde med praktiserende læge. 

Sygeplejersken og borgerens læge vil vurdere om dosisdispenseret medicin er 
en mulighed. I så fald, vil borgerens medicin blive doseret på apoteket.

Træningsydelser: 
Centeret har ansat terapeut som tilbyder: 

o Vedligeholdende holdtræning. 
o Undersøgelse og vurdering på hjælpemidler.  
o Vejledning og rådgivning.

Medbestemmelse: 
o På det enkelte omsorgscenter er beboeren i fokus, og der arbejdes 

målrettet og tværfagligt for at imødekomme de ønsker og drømme, 
den enkelte borger fortsat har til livet. 

o Der afholdes beboermøder mindst fire gange årligt i beboergrupperne. 
Formålet er at sikre information og medbestemmelse samt at styrke 
dialogen og netværket mellem beboere. Emner ved beboermøderne er 
eksempelvis det gode hverdagsliv, herunder måltidet, og idéer og pla-
ner til en kommende højtid. 

o To gange årligt inviteres til et arrangement for både beboere og deres 
pårørende/netværk. Formålet er at informere om kommende nye til-
tag på centeret og eksempelvis ny lovgivning.  

Praktiserende læge 
Som udgangspunkt beholder borgeren sin privatpraktiserende læge. Ved ind-
flytningen informeres borgeren om, hvorvidt centret har en plejehjemslæge 
ansat. Hvis der er ansat en læge, vil borgeren få mulighed for at træffe lægen 
og dernæst tage stilling til, om det ønskes at skifte læge.  

Omsorgstandpleje: 
Personalet orienterer borgeren om procedure og økonomiske vilkår for visita-
tion til omsorgstandpleje. 

Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen
Ind- og udflytning omfatter ikke: 

o Hovedrengøring ved indflytning og fraflytning. 
o Teknisk serviceassistance ved indflytning, herunder ophængning af 

gardiner, installation af lamper og opsætning af reoler.
o Tømning af boligen ved fraflytning.

Personlig pleje omfatter ikke: 
o Negleklipning på fødder, hvor forholdene taler imod og som kræver 

specialredskaber (f.eks. i tilfælde af sukkersyge, dårligt kredsløb, ned-
groede negle etc.)

o Afhentning af medicin på apotek. 
o Aflevering af prøvemateriale hos egen læge. 

Madtilbuddet omfatter ikke: 
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o Tilberedning af måltider i egen bolig. 

Rengøring omfatter ikke: 
o Vinduespudsning. 
o Hovedrengøring. 
o Flytning af tunge møbler og inventar før støvsugning og gulvvask. 
o Servicering i forbindelse med familiesammenkomster. Der kan eventu-

elt stilles lokaler til rådighed. 
o Opvask/oprydning efter gæster. 
o Gardinvask og rensning af tæpper. 

Tøjvask omfatter ikke: 
o Strygning og rulning af tøj. 
o Hente og bringe tøj til renseri. 
o Håndvask af tøj. 
o Reparation af tøj. 
o Påsyning af mærker i tøj. 

Indkøb omfatter ikke: 
o Indkøb med ledsagelse. 
o Som hovedregel indgår ikke indkøb af tøj, gaver o.l.
o Ærinder til bank/posthus – dette må klares via betalingsservice, giro, 

bud etc. 

Aktiviteter omfatter ikke: 
o Individuel ledsagelse til aktiviteter uden for plejecentret.

Tilbud og aktiviteter 
For alle omsorgscentrene gælder, at der tilbydes aktiviteter, som tager ud-
gangspunkt i beboernes behov for at vedligeholde færdigheder samt ønsker 
og interesser. Aktiviteterne offentliggøres månedligt i papirudgave og på om-
sorgscenterets hjemmeside.   

På centrene er der bus til rådighed, som giver mulighed for udflugter. 

Klippekortordning 
Med finansloven 2017 blev der afsat en pulje til klippekortsordning til beboere 
på landets omsorgscentre. På baggrund af tildelte puljemidler herfra igangsat-
te Frederikssund Kommune pr. 1. juni 2017 således en klippekortsordning til 
alle beboere på kommunens fem omsorgscentre. Med klippekortordningen kan 
beboerne visiteres til en halv times ekstra hjælp eller ledsagelse om ugen. 
Ordningen er gældende fra 1. juni 2017 og foreløbig gældende i 2017 og 
2018. Der henvises til kvalitetsstandard for klippekort til beboere på omsorgs-
centre.

Ledsagelse
Som udgangspunkt ydes der ikke ledsagelse til læge, hospital eller behandling. 

Hvis personalet vurderer, at borgeren ikke selv kan tage på hospitalet eller til 
lægen, og det ikke er muligt for pårørende at ledsage, vil personalet undtagel-
sesvis ledsage borgeren. I akutte tilfælde vil personalet gøre, hvad der er 
fagligt nødvendigt og forsvarligt.

Egenbetaling
Hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver er gratis. Mad, tøjvask 
og rengøringsartikler m.m. opkræves i en servicepakke, prisfastsat af Byrådet. 
Prisen reguleres hvert år 1. januar. Herudover betales for eventuelle materia-
ler, arrangementer og udflugter. 
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Ydelsens omfang 
Efter behov og aftale døgnet rundt alle ugens syv dage. På omsorgscentrene 
er der ansat fast personale, der varetager opgaverne døgnet rundt. 

Personalet dækker imidlertid hele centeret og er derfor ikke ubetinget tilste-
de/tæt ved den enkeltes bolig hele tiden.
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Klippekort til beboere på omsorgscentre

Formål
Formålet med klippekortsordningen er, at beboere på omsorgscentre tilbydes 
ekstra tid med personalet til aktiviteter efter beboerenes behov og ønsker.

Klippekortsordningen skal understøtte, at beboere i omsorgscentre støttes i 
fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der 
giver livskvalitet for dem.

Lovgrundlag
Finansloven 2017

Hvem kan modtage ydelsen
Klippekortsordningen bevilges til beboere i plejebolig på Frederikssund Kom-
munes fem omsorgscentre.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
Klippekortsordningen giver beboeren mulighed for at gøre mere af det, der 
giver livskvalitet i hverdagen. Beboeren kan vælge hvilken støtte, der ønskes 
inden for hovedområderne praktisk hjælp og omsorg, sociale aktiviteter og 
ledsagelse uden for hjemmet.

 Praktisk hjælp og omsorg kan f.eks. være:
Hjælp til oprydning i skuffer og skabe, hovedrengøring, at pudse sølv-
tøjet, pynte op til jul og påske i boligen, ordne altankasser og potter 
med blomster m.m. 
Ydelsen kan også indbefatte samvær, hvor der lyttes til musik, læses 
højt af bøger og aviser eller sorteres i fotoalbum.

 Sociale aktiviteter kan f.eks. være:
Hjælp til at være vært for familie og venner, ledsagelse til en bestemt 
aktivitet på omsorgscenteret, hjælp til at lave livretter, kortspil eller 
assistance til andre former for sociale aktiviteter.

 Ledsagelse uden for hjemmet kan f.eks. være:
Tur til posthus, bank, læge eller frisør. Det kan også være en tur i bio-
grafen eller en bytur i forretninger. Denne type af ledsagelse kan væ-
re fortløbende, men ledsagelse kan også være til enkeltstående begi-
venheder, f.eks. ledsagelse til familiefødselsdag, barnedåb, konfirma-
tion mv.

Ydelsens omfang
Beboere, der visiteres til klippekortsordningen, bevilges ca. en halv time hver 
uge. Tiden kan enten bruges på aktiviteter af en halv times varighed hver uge 
eller spares op til aktiviteter af længere varighed.

Klippekortet kan som udgangspunkt anvendes til aktiviteter alle ugens dage i 
tidsrummet 8:00 – 23:00. På hverdage fra kl. 17:00 – 23:00 og i weekender 
koster ydelsen dobbeltklip.

Det efterstræbes at imødekomme beboerens eventuelle ønske om ledsagelse 
af fasttilknyttet personale. 

Det aftales i et samarbejde mellem beboere og omsorgscenterets personale, 
hvordan og hvornår en klippekortsydelse leveres.
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Som udgangspunkt leveres klippekortsydelser ikke på helligdage (med undta-
gelse af søndage) og i højtider. Som udgangspunkt kan opsparede klip højst 
bruges til en aktivitet af seks timers varighed.

Aktiviteter, som løses af andre faggrupper, indgår ikke i ydelsen. F.eks. vindu-
espudsning, havearbejde eller håndværk.

Ydelsen skal kunne leveres inden for gældende regler for hygiejne, arbejdsmil-
jø og uniformspligt.

Egen betaling
Ydelsen er gratis. Dog kan der forekomme afledte udgifter til transport, entré, 
forplejning osv. Alle afledte udgifter, herunder også afledte udgifter for med-
arbejderen, betales af beboeren.
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Aflastningsophold

Formål
Formålet med et aflastningsophold er at aflaste pårørende til borgere, der ikke 
kan være alene, og som er berettiget til hjælp i det daglige efter § 83 i lov om 
social service.

Lovgrundlag
Lov om social service §§ 83 og 84.
Sundhedsloven § 138.

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere som har:

 Betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, her-
under borgere med demens.

 Omfattende varigt behov for pleje og omsorg hele døgnet.
 Behov for samvær og tæt kontakt til personalet, og hvor hjælpen i en 

afgrænset periode ikke kan ydes tilstrækkeligt i hjemmet.
 En pårørende, der varetager en væsentlig del af omsorg og pleje for 

borgeren.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
 Pleje og omsorg.
 Sygepleje.
 Vedligeholdelsestræning.
 Fuld forplejning.

Transport til og fra afdelingen er ikke en del af ydelsen og skal således foregå 
for egen regning.

Ydelsens omfang
Som udgangspunkt varer opholdet mellem 2 og 14 dage. 
Opholdet starter kl. 13.00 og slutter kl. 9.00.

Egenbetaling
Der betales for opholdet efter gældende takst. Taksterne reguleres årligt og 
kan ses på kommunens hjemmeside.
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Akutophold

[Kvalitetsstandarden er under revidering og vil blive behandlet i Vel-
færdsudvalget og Byrådet i januar 2019.]

Formål
Formålet med akutopholdet er, at kommunen kan iværksætte behandling og 
pleje ved akut opstået sygdom, som ikke kan varetages i hjemmet.

Målet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83.
Sundhedsloven § 138.

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere med akut opstået sygdom, som ikke kræver indlæggelse på sygehus, 
og hvor det skønnes, at borgeren indenfor 48 timer kan stabiliseres og afkla-
res.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
 Pleje og omsorg. 
 Sygepleje og behandling.
 Vedligeholdelse af færdigheder. 
 Koordination med hjemmeplejen og visitation.
 Fuld forplejning.

Transport til og fra afdelingen er ikke en del af ydelsen.

Ydelsens omfang
Ydelsen leveres i maximalt 48 hverdags timer.

Egenbetaling
Der betales for opholdet efter gældende takst. Borger betaler selv for trans-
port til og fra opholdet. I helt særlige tilfælde er der mulighed for kommunal 
betaling. Dette vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte 
sag.

Visiterende enhed
De kommunale sygeplejesker visiterer til akutophold.
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Ophold på korttidsplads

Formål
Formålet med ophold på en korttidsplads er at støtte borgere, der har et sær-
ligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre almentilstanden med 
henblik på at komme tilbage til egen bolig. Borgeren tilbydes pleje og omsorg 
samt en tværfaglig tidsbegrænset rehabilitering via et døgnophold.  

Lovgrundlag
Servicelovens § 84 stk. 1 om aflastningsophold og servicelovens § 84 stk.2 om 
midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for om-
sorg og pleje.

Med udgangspunkt i korttidsopholdets formål, kan der bevilges indsatser ud 
fra følgende lovgivning:

 Servicelovens § 83a om rehabiliteringsforløb i forbindelse med person-
lig pleje og støtte

 Servicelovens § 83 om personlig pleje og støtte
 Sundhedslovens § 138 om sygepleje
 Sundhedslovens § 140 om genoptræning efter hospitalsindlæggelse
 Servicelovens § 86 stk 1 om genoptræning
 Servicelovens § 86 stk 2 om vedligeholdende træning

Hvem kan modtage ydelsen
Borgere, der har et særligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre 
almentilstanden med henblik på at komme tilbage til egen bolig, og som vil 
kunne profitere af en intensiv tværfaglig indsats bestående af sygepleje, ergo- 
og fysioterapi samt pleje og omsorg på et døgnophold, herunder:

 Borgere, der udskrives fra hospital med behov for observation, be-
handling, pleje og rehabilitering, som ikke kan varetages ambulant. 

 Borgere, som har behov for rehabilitering for fortsat at kunne klare sig 
i eget hjem, og herunder forebygge indlæggelser. 

 Borgere, der viser tegn på almen svækkelse efter f.eks. sygdomsfor-
løb, eller som i en kortere periode har en påvirket almen tilstand, og 
hvor der er behov for afklaring eller vurdering, pleje og omsorg samt 
evt. træning med det formål at forbedre borgerens almene tilstand

Det indgår i vurderingen, om indsatsen kan gennemføres i egen bolig.

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
 Pleje og omsorg.
 Smertelindring.
 Ernæringsindsats.
 Sygepleje.
 Træning af fysiske, psykiske og kognitive færdigheder.
 Hjemmebesøg med henblik på vurdering af bolig.
 Afprøvning af hjælpemidler.
 Fuld forplejning.
 Vask af tøj.

Transport til og fra opholdet er ikke en del af ydelsen og skal således foregå 
for egen regning.
Udgifter til medicin er ikke en del af ydelsen.
Ved opholdets start foretages diverse konkrete og sundhedsfaglige vurderin-
ger, som udmunder i mål og plan for borgerens ophold på korttidspladsen. 
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Herefter kan relevante faglige indsatser bevilges.
Mål og plan præsenteres og drøftes ved startsamtale, hvor borger og pårøren-
de er til stede.

Ydelsens omfang
Et ophold på en korttidsplads er et tidsbegrænset tilbud, der kan vare fra få 
dage til flere uger. Varigheden af opholdet afhænger af en konkret og indivi-
duel vurdering af borgerens behov med udgangspunkt i de opsatte mål for 
opholdet. 

Formål, mål og plan med opholdet og effekten af de faglige indsatser evalue-
res løbende under opholdet og evalueres mundtligt med borger og pårørende.

Egenbetaling
Der betales for kost, linned, vask af personligt tøj efter gældende takst, jf. § 
1, stk. 2 i Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om 
personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Ophold på en korttidsplads på Rehabiliteringsafdelingen eller Afdeling C på De 
Tre Ege visiteres efter servicelovens § 84 stk. 1 (aflastningsophold) eller stk. 2 
(midlertidigt ophold).

Der bevilges som en del af opholdet indsatser ud fra både sundhedsloven og 
serviceloven. Det bemærkes, at borger ikke betaler for disse indsatser, dvs. at 
der ikke opkræves egenbetaling for omkostninger til personale i forbindelse 
med, at der ydes hjælp efter hverken sundhedsloven eller serviceloven. Dog 
indgår der i taksten personaleomkostninger til madserviceordninger, hvilket er 
i henhold til reglerne.

Der er egenbetaling på transport til og fra korttidsopholdet.

Der er egenbetaling på udgifter til medicin samt evt. levering af dette.
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Individuel handicapkørsel

Formål
Formålet med ydelsen er at give bevægelseshæmmede borgere, som ikke kan 
anvende almindelige offentlige trafikmidler, mulighed for en kørselsordning, så 
de fortsat kan være aktive og sociale ved aktiviteter, som kræver transport.

Lovgrundlag
Lov om trafikselskaber § 11. 

Hvem kan modtage ydelsen
 Borgere som ikke kan anvende almindelige offentlige trafikmidler. 
 Borgere med et svært bevægelseshandicap, og som følge deraf an-

vender hjælpemidler, albuestokke, rollator eller kørestol (manuel eller 
elektrisk) bevilget af kommunen.

 Borgere med synsrest svarende til 10 % eller derunder.
 Borgere som ikke kan tage offentlig transport med ledsager (det tages 

med i betragtningen, om der er mulighed for ledsager dagligt).

Ydelsens omfang
Ydelsen omfatter medlemskab af kørselsordning til fritidsformål, som på lige 
fod med andre pensionister giver borgere mulighed for kørsel fra et sted til et 
andet - 104 ture årligt. Der bevilges ikke ekstra ture. Der bevilges ikke solotu-
re.

Borgere omfattet af ordningen kan gratis medbringe:
 To børn under 12 år.
 Førerhund.
 Små hunde og andre dyr i taske eller kurv.
 Nødvendige hjælpemidler (højst to stk.).
 Almindelig håndbagage (højst en kuffert og et stk. håndbagage).

Egenbetaling
Der er tale om et årligt abonnement samt en pris pr. tur. Prisen reguleres 
årligt og kan indhentes på Movias hjemmeside. 

Klage
Hvis du vil klage over kommunens afgørelse, sendes denne til Myndighed. Der 
findes ikke ankeinstanser for afgørelser truffet af kommunen vedrørende indi-
viduel handicapkørsel. 

Elektronisk ansøgningsskema
I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til hjælpemidler:

 Ansøgningsskema

http://www.frederikssund.dk/Borgerinformation/Selvbetjening?PageId=ccdc243d-5d50-4f0e-bed5-f19f29c3b152
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Omsorgstandplejen

Formål
Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende 
tandpleje til personer over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed 
eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vaskeligt kan udnytte det 
almindelige tandplejetilbud.

Lovgrundlag
Sundhedsloven § 131

Hvem kan modtage ydelsen
Omsorgstandplejetilbuddet er målrettet personer, hvis egenomsorg er så be-
grænset, at de har behov for hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner 
eller for egentlig pleje. Størstedelen af omsorgstandplejens målgruppe bor i 
plejeboliger, mens en mindre andel er hjemmeboende borgere.

Der tages udgangspunkt i, at borgere, der er vurderet til at have svære eller 
totale begrænsninger inden for følgende vurderingsområder, skal vurderes 
med henblik på eventuel visitation til omsorgstandpleje:

 Personlig hygiejne
 At komme omkring
 Mentale/fysiske funktioner 

Som borger er man ikke berettiget til omsorgstandpleje som følge af problem 
med adgangsforhold, fx fordi der er trapper ved det tandplejetilbud, man har 
benyttet sig af hidtil.

Visitation foretages af Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering.

Tilbuddet er frivilligt. 

Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen
 Regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller proteser efter individu-

elt behov
 Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
 Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund

Større behandlinger som proteser, implantater, kroner og broer laves alene på 
baggrund af en konkret og individuel vurdering. 

Ydelsens omfang
Ydelsen er et samlet tandplejetilbud og indeholder behandling af symptomer 
og sygdomme, der tilpasset den enkeltes realistiske muligheder sikrer, at bor-
geren er symptomfri og har en god tyggefunktion.

Egenbetaling
Der betales for tilbuddet efter gældende takst. Egenbetalingen reguleres årligt 
og kan ses på kommunens hjemmeside. Beløbet dækker alle behandlinger i 
regi af omsorgstandplejen.

Der kan ikke opnås tilskud til omsorgstandpleje fra Sygeforsikringen ”Dan-
mark”.



Politisk godkendelse
Kvalitetsstandarderne blev godkendt på byrådsmødet den XX. 

Forsidebillede af Kenneth Jensen
Frederikssund 
Kommune

Center for Voksenstøtte og 
Rehabilitering
Torvet 2
3600 Frederikssund

Myndighed
Frederiksborgvej 8 
3600 Frederikssund

Telefon 47 35 19 00
Telefontid kl. 9-12

Center for Politik, Sundhed 
og Personale
Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon 47 35 10 00

www.frederikssund.dk


