
  
NOTAT

Ændringer i kvalitetsstandarderne på Velfærdsud-
valgets område 2021
I det følgende beskrives de vigtigste ændringer i kvalitetsstandarderne på 
Velfærdsudvalgets område i forhold til 2020. 

Generelle ændringer
Kvalitetsstandarderne er justeret i forhold til revisionen af serviceloven i januar 2018, der 
betyder, at der er lagt mere vægt på forebyggelse og på borgerens eget ansvar. Efter 
Social- og Sundhedsudvalgets og Velfærdsudvalgets ønske er standerne også justeret med 
henblik på større fleksibilitet i udmøntningen på enkelte områder. 

Formålet i flere af kvalitetsstandarderne er udbygget for at understrege, at kommunen har 
øget fokus på borgerens udbytte af indsatsen. Tilsvarende er kvantitative 
funktionsniveaukriterier fjernet fra kvalitetsstandarderne. 

Derudover er afsnittene ”Forord” og ”Praktiske informationer” opdateret, ligesom der er fo-
retaget mindre sproglige korrektioner i kataloget, herunder ændring af navne på centre, 
enheder med mere som følge af organisationsændringer pr. oktober 2020. Som 
udgangspunkt er disse sproglige ændringer ikke nævnt i dette notat. 

Ydermere er ordet ”ydelse” erstattet med ”indsats”. Dette for at tydeliggøre, at borgeren er 
en aktiv og ikke en passiv modtager. Borgerens aktive deltagelse vil således ofte være af-
gørende for om støtten giver det ønskede udbytte. 

Nedenstående ændringer er markeret med rødt i det samlede katalog.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og velfærdsteknologi 
Kvalitetsstandardens navn er ændret fra ”Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer” 
til ”Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og velfærdsteknologi”. Dette skyldes 
Velfærdsudvalget ønske om, at arbejde med forslag til kvalitetsstandarder til hjælpemidler 
og velfærdsteknologi på udvalgsmøde den 7. september 2020. På denne baggrund er 
kvalitetsstandarden blevet revideret således, at den også inkluderer velfærdsteknologiske 
løsninger. Derudover bør følgende ændringer nævnes. 
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Afsnittet ”Formål med indsatsen” er blevet uddybet med konkrete eksempler.

Fra Til
Formålet med hjælpemidler, forbrugsgoder 
og boligændringer er at afhjælpe og kom-
pensere din nedsatte funktionsevne. Dette 
skal støtte dig i at have så normal en til-
værelse som muligt, og give dig mest mu-
lig selvstændighed i dagligdagen.

Formålet med hjælpemidler, forbrugsgo-
der, boligændringer og velfærdsteknologi 
er at afhjælpe og kompensere din nedsatte 
funktionsevne. 

Dette skal støtte dig i at kunne være så 
selvstændig som mulig i dagligdagen. 
F.eks. kan en strømpepåtager gøre, at du 
kan komme i tøjet uden at vente på 
hjemmehjælpen. F.eks. kan et toilet med 
automatisk skylle- og tørrefunktion gøre, at 
du kan værne om dit privatliv i stedet for 
at involvere din samlever eller hjemme-
hjælpen. 

Velfærdsteknologi kan støtte dig i at leve 
et selvstændigt liv på trods af en nedsat 
funktionsevne.

Under afsnittet ”Målgruppe” er følgende blevet tilføjet: ”I særlige tilfælde kan kommunen 
også bevilge et hjælpemiddel midlertidigt, hvis kommunen vurderer at det vil være den 
bedste løsning for dig, f.eks. fordi det har et forebyggende formål.” Dette for at gøre visita-
tionen til hjælpemidler mere fleksibel. Som konsekvens heraf, er Servicelovens § 113b tilfø-
jet til afsnittet ”Lovgrundlag”.

Fra Til
Hvis du har en varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse, kan du blive 
visiteret til hjælpemidler, forbrugsgoder 
og/eller boligændringer. (…)

Hvis du har en væsentlig og varig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, 
kan du blive visiteret til hjælpemidler, for-
brugsgoder, boligændringer og/eller vel-
færdsteknologi. 

I særlige tilfælde kan kommunen også 
bevilge et hjælpemiddel midlertidigt, hvis 
kommunen vurderer at det vil være den 
bedste løsning for dig, f.eks. fordi det har 
et forebyggende formål. (…)

Under afsnittet ”Indhold” er kropsbårne hjælpemidler tilføjet. Dette skyldes et ønske om at 
tydeliggøre, hvilke hjælpemidler, der kan bevilges. 

Fra Til
Hjælpemidler:
Hjælpemidler, der kan afhjælpe din fysiske 
og psykiske funktionsnedsættelse, eksem-
pelvis: 

 Ganghjælpemiddel, eksempelvis 
rollator.

 (…)

Hjælpemidler:
Hjælpemidler, der kan afhjælpe din fysiske 
og psykiske funktionsnedsættelse, eksem-
pelvis: 

 Ganghjælpemiddel, eksempelvis 
rollator.

 (…)
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Fra Til
 Kropsbårne hjælpemidler som kan 

være stomiprodukter, bandager, 
proteser, paryk, diabeteshjælpe-
midler etc.

 (…)

Under afsnittet ”Egen betaling” er følgende blevet tilføjet: ”Der er frit valg på hjælpemidler, 
hvilket vil sige at du har ret til frit at vælge et andet produkt end det kommunen tilbyder. 
Hvis udgifterne i denne forbindelse overstiger udgifterne til det hjælpemiddel vi kan tilbyde 
dig, så skal du selv betale merprisen.” Derudover, er det specificeret, at nogle former for 
velfærdsteknologi betragtes som sædvanligt indbo. Dette skyldes et ønske om at tydeliggø-
re borgerens muligheder for at vælge det hjælpemiddel borgeren ønsker. 

Fra Til
Du kan låne hjælpemidlet gratis så længe, 
der er behov for det.

Du kan få støtte til forbrugsgoder, hvis 
udgiften overstiger 500 kr. Støtten udgør 
50 % af prisen på et almindeligt standard-
produkt af det pågældende forbrugsgode.

Ved større boligændringer tages der pant i 
huset i forhold til reel forøgelse af boligens 
værdi og/eller forøgelse af offentlig ejen-
domsværdi.

Hvis det er nødvendigt at udskifte lås, eller 
i sjældne tilfælde udskiftet dør, i forbindel-
se med montering af elektronisk lås, så 
skal du selv betale dette. 

Du kan låne hjælpemidlet gratis så længe, 
der er behov for det.

Der er frit valg på hjælpemidler, hvilket vil 
sige at du har ret til frit at vælge et andet 
produkt end det kommunen tilbyder. Hvis 
udgifterne i denne forbindelse overstiger 
udgifterne til det hjælpemiddel vi kan til-
byde dig, så skal du selv betale merprisen.

Du kan få støtte til forbrugsgoder, hvis 
udgiften overstiger 500 kr. Støtten udgør 
50 % af prisen på et almindeligt standard-
produkt af det pågældende forbrugsgode.

Ved større boligændringer tages der pant i 
huset i forhold til reel forøgelse af boligens 
værdi og/eller forøgelse af offentlig ejen-
domsværdi.

Hvis det er nødvendigt at udskifte lås, eller 
i sjældne tilfælde udskiftet dør, i forbindel-
se med montering af elektronisk lås, så 
skal du selv betale dette. 

Nogle former for velfærdsteknologi betrag-
tes i dag som ”sædvanligt indbo”. Det 
betyder, at du selv skal betale. Medarbej-
dere fra Voksenstøtte og Velfærdsteknologi 
kan rådgive dig, så du får de produkter, 
som passer bedst til dig –både som person 
og ift. de fysiske eller andre funktionsned-
sættelser, som du har.

Nogle former for velfærdsteknologi er me-
re specielle, og her kan kommunen dække 
omkostningerne, hvis dit behov og lovgiv-
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Fra Til
ningen begrunder det.

Kontakt os i afdelingen Voksenstøtte og 
Velfærdsteknologi for en samtale.

Nødkald
Under afsnittet ”Formål” er revideret, så der nu står: ”Formålet med nødkald er, at du bli-
ver i stand til at tilkalde hjælp i tilfælde af, at du er faldet og ikke selv kan komme op eller 
at du er havnet i en anden hjælpeløs situation som kræver en indsats. Endelig kan nødkald 
også bevilges i situationer, hvor anden indsats vil være mere indgribende.” Dette for at 
tydeliggøre formålet med nødkaldet samt anvendelsen heraf. 

Fra Til
Formålet med nødkald er, at du bliver i 
stand til at tilkalde hjælp i tilfælde af, at du 
er faldet og ikke selv kan komme op.

Formålet med nødkald er, at du bliver i 
stand til at tilkalde hjælp i tilfælde af, at du 
er faldet og ikke selv kan komme op eller 
at du er havnet i en anden hjælpeløs situa-
tion som kræver en indsats. Endelig kan 
nødkald også bevilges i situationer, hvor 
anden indsats vil være mere indgribende.

Under afsnittet ”Målgruppe” er følgende tilføjet: ”Du kan få nødkald, hvis du har (…) særli-
ge behov for at kunne tilkalde hjælp som følge af dit nedsatte funktionsniveau”. Dette for 
at tydeliggøre, hvilke borgere, der kan være i målgruppen for nødkald og dermed tydelig-
gøre serviceniveauet. 

Fra Til
Du kan få nødkald, hvis du har:

 Oplevet at falde flere gange (over 
en kortere periode).

 Risiko for at falde uden at kunne 
rejse dig op.

Du kan få nødkald, hvis du har:

 Oplevet at falde flere gange (over 
en kortere periode).

 Risiko for at falde uden at kunne 
rejse dig op.

 Særlige behov for at kunne tilkalde 
hjælp som følge af dit nedsatte 
funktionsniveau.

Genoptræning (efter sundhedsloven)
Kvalitetsstandarden er gennemskrevet med henblik på at tydeliggøre at formålet er borge-
rens udbytte af træningsforløbet, for eksempel selvstændighed, sundhed og livskvalitet. 

Træning (efter serviceloven)
Kvalitetsstandarden er gennemskrevet med henblik på at tydeliggøre at formålet er borge-
rens udbytte af træningsforløbet, for eksempel selvstændighed, sundhed og livskvalitet. 

Under afsnittet ”Målgruppe”, er beskrivelsen af konkrete funktionsniveauer fjernet. Dette 
skyldes et ønske om ikke at fordele mennesker på skalaer og derved reducere dem til et 
givent serviceniveau. Samtidig skaber dette bedre forudsætninger for visitatorerne og de 
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trænende terapeuter til at vurdere borgeren ud fra dennes helhedssituation og ikke ud fra 
et funktionsniveau i et skema. 

Fra Til
Du kan modtage genoptræning efter servi-
celoven, hvis du har et af følgende funk-
tionsniveauer: 

 Funktionsniveau er totalt begræn-
set, du er ude af stand til at udføre 
aktiviteten og har behov for fuld-
stændig personassistance (funk-
tionsniveau 4). 

 Svært begrænset funktionsniveau 
og et omfattende behov for perso-
nassistance til at udføre aktiviteter 
(funktionsniveau 3).

 Begrænset funktionsniveau og et 
moderat behov for personassistan-
ce til at udføre aktiviteter (funk-
tionsniveau 2).

Du kan blive tilbudt to forskellige former 
for træning efter serviceloven.

Genoptræning (efter servicelovens § 86, 
stk. 1)

Du kan blive tilbudt genoptræning, hvis du 
har haft en funktionsnedsættelse over en 
længere periode på grund af sygdom. Du 
kan også blive tilbudt genoptræning, hvis 
du bliver svagere og derfor er mindre aktiv 
end tidligere

Genoptræningen bevilges til dig med be-
hov for faglig vejledning af en ergoterape-
ut og/eller fysioterapeut under genoptræ-
ningen. Det vil sige til dig, som ikke kan få 
dit træningsbehov opfyldt i et motionscen-
ter eller i andre af kommunens tilbud. 
Kommunens tilbud fremgår af kataloget 
”Aktiv fritid”, som du kan finde på Rådhu-
set, bibliotekerne, idrætshaller eller på 
kommunens hjemmeside.

Vedligeholdende træning (efter service-
lovens § 86 stk. 2) 
Du kan blive tilbudt vedligeholdende træ-
ning, hvis du har brug for en individuel 
træningsindsats, som udgangspunkt i en 
begrænset periode for at kunne vedlige-
holde dine fysiske eller psykiske færdighe-
der. 

Den vedligeholdende træning udføres af 
din hjemmehjælper i samarbejde med dig, 
ud fra dine mål, så du selvstændigt på sigt 
ville kunne vedligeholde dit funktionsni-
veau.

Sygepleje
Under afsnittet ”Faglig koordination” er det specificeret, at sygeplejersken kan uddelegere 
indsatser efter sundhedsloven til andre faggrupper, når det er fagligt forsvarligt. Dette for 
at tydeliggøre, at andre fagpersoner end sygeplejersken kan varetage dele af sygeplejen.

Fra Til
Faglig koordination: 

 Sygeplejen kan skabe sammen-
hæng i den pleje og behandling, 
du modtager.

Faglig koordination: 
 Sygeplejen medvirker til at skabe 

sammenhæng i den pleje og be-
handling, du modtager.
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Fra Til
 Sygeplejen kan skabe en tværfag-

lig og sammenhængende indsats 
med de forskellige faggrupper, du 
møder i hverdagen.

 Sygeplejen medvirker til at skabe 
en tværfaglig og sammenhængen-
de indsats med de forskellige fag-
grupper, du møder i hverdagen.

 Sygeplejersken kan uddelegere 
ydelser efter sundhedsloven til an-
dre faggrupper, når det er fagligt 
forsvarligt.

Personlig støtte (personlig pleje)
Under afsnittet ”Målgruppe”, er beskrivelsen af konkrete funktionsniveauer fjernet. Dette 
skyldes et ønske om ikke at fordele mennesker på skalaer og derved reducere dem til et 
givent serviceniveau. Samtidig skaber dette bedre forudsætninger for visitatorerne til at 
vurdere borgeren ud fra dennes helhedssituation og ikke ud fra et funktionsniveau i et 
skema. 

Fra Til
 Dit funktionsniveau er totalt be-

grænset, og du er ude af stand til 
at udføre aktiviteten og har behov 
for fuldstændig personassistance. 
(funktionsniveau 4)

 Dit funktionsniveau er svært be-
grænset, og du kan kun under 
forudsætning af omfattende per-
sonassistance udføre aktiviteten. 
(funktionsniveau 3)

Du skal have et væsentligt nedsat funk-
tionsniveau som kan være både midlerti-
digt eller varigt.

Hvis det vurderes, at du med træning og 
støtte vil kunne blive i stand til at varetage 
din personlige pleje helt eller delvist selv-
stændigt, så vil du blive tilbudt et rehabili-
teringsforløb efter servicelovens § 83a eller 
et genoptræningsforløb efter Servicelovens 
§ 86 stk.1. 

Derudover er det specificeret, at der er frit valg af leverandør. 

Afløsning i eget hjem
Kvalitetsstandarden udgår, da indsatsen er indeholdt i kvalitetsstandard for ”Afløsning og 
aflastning”, som ligger under Social- og Sundhedsudvalget. 

Anden praktisk støtte
Navnet ændres fra ”Anden personlig støtte” til ”Anden praktisk støtte”. Dette for at under-
strege, at det er praktiske gøremål, som der ydes støtte til, hvormed serviceniveauet bliver 
mere tydeligt. 

Under afsnittet ”Målgruppe”, er beskrivelsen af konkrete funktionsniveauer fjernet. Dette 
skyldes et ønske om ikke at fordele mennesker på skalaer og derved reducere dem til et 
givent serviceniveau. Samtidig skaber dette bedre forudsætninger for visitatorerne til at 
vurdere borgeren ud fra dennes helhedssituation og ikke ud fra et funktionsniveau i et 
skema. 

Fra Til
Du kan blive tilbudt anden personlig støtte, 
hvis du har et af følgende funktionsniveau-

Du skal have et væsentligt nedsat funk-
tionsniveau som kan være både midlerti-



7

Fra Til
er:

 Dit funktionsniveau er totalt be-
grænset, og du er ude af stand til 
at udføre aktiviteten og har behov 
for fuldstændig personassistance 
(funktionsniveau 4).

 Dit funktionsniveau er svært be-
grænset og du kan kun under for-
udsætning af omfattende perso-
nassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

digt eller varigt.

Hvis det vurderes, at du med træning og 
støtte vil kunne blive i stand til at varetage 
de praktiske opgaver helt eller delvist selv-
stændigt, så vil du blive tilbudt et rehabili-
teringsforløb efter servicelovens § 83a eller 
et genoptræningsforløb efter Servicelovens 
§ 86 stk.1. 

Der kan i nogle tilfælde være behov for at 
afprøve de praktiske opgaver i praksis. Din 
samlede husstands ressourcer vil indgå i 
vurderingen, set i forhold til hvilke opgaver 
I hver især er i stand til at varetage.

Derudover er det specificeret, at der er frit valg af leverandør. 

Rengøring
Under afsnittet ”Målgruppe”, er beskrivelsen af konkrete funktionsniveauer fjernet. Dette 
skyldes et ønske om ikke at fordele mennesker på skalaer og derved reducere dem til et 
givent serviceniveau. Samtidig skaber dette bedre forudsætninger for visitatorerne til at 
vurdere borgeren ud fra dennes helhedssituation og ikke ud fra et funktionsniveau i et 
skema. Derudover er følgende tilføjet: ”Teknologiske hjælpemidler kan ofte være en stor 
hjælp til rengøring og indgår i den samlede vurdering og dit eventuelle behov for støtte.” 
Dette for at tydeliggøre på, hvilken baggrund støtte til rengøring tildeles. 

Fra Til
 Dit funktionsniveau er totalt be-

grænset, og du er ude af stand til 
at udføre aktiviteten og har behov 
for fuldstændig personassistance 
(funktionsniveau 4).

 Dit funktionsniveau er svært be-
grænset, og du kun, under forud-
sætning af omfattende personassi-
stance, kan udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

Hvis det vurderes, at du med træning og 
støtte vil kunne blive i stand til at varetage 
rengøringen helt eller delvist selvstændigt, 
så vil du blive tilbudt et rehabiliteringsfor-
løb efter servicelovens § 83a eller et 
genoptræningsforløb efter Servicelovens § 
86 stk.1. 

Der kan i nogle tilfælde være behov for at 
afprøve rengøringsopgaver i praksis. Din 
samlede husstands ressourcer vil indgå i 
vurderingen.

Du skal have et væsentligt nedsat funk-
tionsniveau som kan være både midlerti-
digt eller varigt.

Hvis det vurderes, at du med træning og 
støtte vil kunne blive i stand til at varetage 
rengøringen helt eller delvist selvstændigt, 
så vil du blive tilbudt et rehabiliteringsfor-
løb efter servicelovens § 83a eller et 
genoptræningsforløb efter Servicelovens § 
86 stk.1. 

Der kan i nogle tilfælde være behov for at 
afprøve rengøringsopgaver i praksis. Din 
samlede husstands ressourcer vil indgå i 
vurderingen, set i forhold til hvilke opgaver 
I hver især er i stand til at varetage.

Teknologiske hjælpemidler kan ofte være 
en stor hjælp til rengøring og indgår i den 
samlede vurdering og dit eventuelle behov 
for støtte.
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Derudover er det specificeret, at der er frit valg af leverandør.

Aflastende rengøring til dig, som passer en borger med nedsat psykisk 
funktionsniveau
Under afsnittet ”Omfang og varighed” er det specificeret, at indsatsen er indbefattet af frit 
valg selvom dette ikke er lovmæssigt påkrævet. Dette skyldes et ønske om at give borge-
ren større mulighed for at tilpasse støtten efter sit behov, for eksempel ved at vælge sam-
me leverandør til forskellige indsatser og dermed mindske antallet af forskellige medarbej-
dere i borgerens hjem. Det er vurderet at være særligt relevant, fordi aflastning ofte bevil-
ges til mennesker med demens, som derfor har brug for en ekstra grad af forudsigelighed 
og tryghed.

Tøjvask
Under afsnittet ”Målgruppe”, er beskrivelsen af konkrete funktionsniveauer fjernet. Dette 
skyldes et ønske om ikke at fordele mennesker på skalaer og derved reducere dem til et 
givent serviceniveau. Samtidig skaber dette bedre forudsætninger for visitatorerne til at 
vurdere borgeren ud fra dennes helhedssituation og ikke ud fra et funktionsniveau i et 
skema.

Fra Til
Du kan blive tilbud tøjvask, hvis du har et 
af følgende funktionsniveauer:

 Dit funktionsniveau er totalt be-
grænset, og du er ude af stand til 
at udføre aktiviteten og har behov 
for fuldstændig personassistance 
(funktionsniveau 4).

 Dit funktionsniveau er svært be-
grænset og du kan kun under for-
udsætning af omfattende perso-
nassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

Du skal have et væsentligt nedsat funk-
tionsniveau som kan være både midlerti-
digt eller varigt.

Hvis det vurderes, at du med træning og 
støtte vil kunne blive i stand til at varetage 
tøjvask helt eller delvist selvstændigt, så vil 
du blive tilbudt et rehabiliteringsfor-løb 
efter servicelovens § 83a eller et genop-
træningsfor-løb efter Servicelovens § 86 
stk.1. 

Der kan i nogle tilfælde være behov for at 
afprøve opgaver i forbindelse med tøjvask i 
praksis. Din samlede husstands ressourcer 
vil indgå i vurderingen, set i forhold til 
hvilke opgaver I hver især er i stand til at 
varetage.

Under afsnittet ”Indhold” er følgende tilføjet: ”I særlige tilfælde kan der vaskes tøj i hjem-
met, hvis forholdene tillader det og du selv kan varetage dele af opgaven.” Dette skyldes et 
ønske om, at støtten i højere grad leveres rehabiliterende, ligesom det samtidig giver bor-
geren bedre muligheder for at anvende fritvalgsbeviser.

Fra Til
Ydelsen indeholder tøjvask på godkendt 
vaskeri.

Der indgår ikke rulning og strygning af tøj i 
ydelsen.

Indsatsen indeholder som udgangspunkt 
tøjvask på godkendt vaskeri.

Der indgår ikke rulning og strygning af tøj i 
indsatsen.

I særlige tilfælde kan der vaskes tøj i 
hjemmet, hvis forholdene tillader det og du 
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Fra Til
selv kan varetage dele af opgaven.

Derudover er det specificeret, at der er frit valg af leverandør.

Indkøbsordning samt støtte til indkøb
Navnet er ændret fra ”Indkøbsordning” til ”Indkøbsordning samt støtte til indkøb”. Dette 
for at tydeliggøre indholdet af indsatsen.

Under afsnittet ”Formål” er følgende tilføjet: ”Formålet med støtte til indkøb er at du opnår 
struktur i, og overblik over, dine indkøb. Dette for at tydeliggøre, hvad udbyttet af indsat-
sen skal være. 

Fra Til
Formålet med indkøbsordning er at sikre, 
at du har mulighed for at købe dagligvarer.

Formålet med indkøbsordning er at sikre 
dig mulighed for køb af dagligvarer. For-
målet med støtte til indkøb er at du opnår 
struktur i, og overblik over, dine indkøb.

Under afsnittet ”Målgruppe”, er beskrivelsen af konkrete funktionsniveauer fjernet. Dette 
skyldes et ønske om ikke at fordele mennesker på skalaer og derved reducere dem til et 
givent serviceniveau. Samtidig skaber dette bedre forudsætninger for visitatorerne til at 
vurdere borgeren ud fra dennes helhedssituation og ikke ud fra et funktionsniveau i et 
skema. 

Samtidig er det i målgruppen beskrevet, at man kan blive tilbudt rehabiliterings- eller 
genoptræningsforløb, at der kan være behov for at afprøve bestilling af varer i praksis og 
at der er en forventning om, at man i husstanden har teknologier som smartphone, PC, 
tablet eller lignende i husstanden, da dette betragtes som sædvanligt indbo. Dette for at 
tydeliggøre serviceniveauet og dermed forventningsafstemme med borgeren. 

Fra Til
Du kan blive tilbudt indkøbsordning, hvis 
du ikke selv fysisk kan komme ud og hand-
le eller kan bestille varer på internettet. 

Derudover, skal du have et af følgende 
funktionsniveauer:

 Dit funktionsniveau er totalt be-
grænset, og du er ude af stand til 
at udføre aktiviteten og har behov 
for fuldstændig personassistance 
(funktionsniveau 4).

 Dit funktionsniveau er svært be-
grænset og du kan kun under for-
udsætning af omfattende perso-
nassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

Du kan blive tilbudt indkøbsordning, hvis 
du ikke selv kan bestille varer på internet-
tet eller ved hjælp af telefonen. Eller hvis 
du har svært ved at have overblik over 
indkøb af dagligvarer.

Du skal have et væsentligt nedsat funk-
tionsniveau som kan være både midlerti-
digt eller varigt.

Hvis det vurderes, at du med træning og 
støtte vil kunne blive i stand til at varetage 
indkøb eller varebestilling helt eller delvist 
selvstændigt, så vil du blive tilbudt et re-
habiliteringsforløb efter servicelovens § 
83a eller et genoptræningsforløb efter 
Servicelovens § 86 stk.1. 

Der kan i nogle tilfælde være behov for at 
afprøve bestilling af varer i praksis. Din 
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Fra Til
samlede husstands ressourcer vil indgå i 
vurderingen, set i forhold til hvilke opgaver 
I hver især er i stand til at varetage.

Desuden er der en forventning om at man 
i husstanden har teknologier som smartp-
hone, tablet eller pc til rådighed da det be-
tragtes som sædvanligt indbo.

Derudover er det specificeret, at der er frit valg af leverandør. 

Madservice
Under afsnittet ”Målgruppe”, er beskrivelsen af konkrete funktionsniveauer fjernet. Dette 
skyldes et ønske om ikke at fordele mennesker på skalaer og derved reducere dem til et 
givent serviceniveau. Samtidig skaber dette bedre forudsætninger for visitatorerne til at 
vurdere borgeren ud fra dennes helhedssituation og ikke ud fra et funktionsniveau i et 
skema. Der er i stedet lavet mere deskriptiv beskrivelse af målgruppen.

Fra Til
Du kan blive tilbudt madservice, hvis du 
har et af følgende funktionsniveauer:

 Dit funktionsniveau er totalt be-
grænset, og du er ude af stand til 
at udføre aktiviteten og har behov 
for fuldstændig personassistance 
(funktionsniveau 4).

 Dit funktionsniveau er svært be-
grænset og du kan kun under for-
udsætning af omfattende perso-
nassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

Hvis dit funktionsniveau er moderat be-
grænset (funktionsniveau 2), og der er 
risiko for, at du ikke får nok at spise og 
drikke, så kan du blive tilbudt madservice i 
en midlertidig periode.

Du skal have et væsentligt nedsat funk-
tionsniveau som kan være både midlerti-
digt eller varigt.

Eller din ernæringstilstand er truet i væ-
sentlig grad.

Hvis det vurderes, at du med træning og 
støtte vil kunne blive i stand til at varetage 
madlavning helt eller delvist selvstændigt, 
så vil du blive tilbudt et rehabiliteringsfor-
løb efter servicelovens § 83a eller et 
genoptræningsforløb efter Servicelovens § 
86 stk.1. 

Der kan i nogle tilfælde være behov for at 
afprøve madlavning i praksis. Din samlede 
husstands ressourcer vil indgå i vurderin-
gen, set i forhold til hvilke opgaver I hver 
især er i stand til at varetage.

Derudover er det specificeret, at der er frit valg af leverandør.

Tilberedning/anretning af mad
Under afsnittet ”Målgruppe”, er beskrivelsen af konkrete funktionsniveauer fjernet. Dette 
skyldes et ønske om ikke at fordele mennesker på skalaer og derved reducere dem til et 
givent serviceniveau. Samtidig skaber dette bedre forudsætninger for visitatorerne til at 
vurdere borgeren ud fra dennes helhedssituation og ikke ud fra et funktionsniveau i et 
skema. Der er i stedet lavet mere deskriptiv beskrivelse af målgruppen.

Fra Til
Du kan blive tilbudt tilberedning/anretning 
af mad, hvis du har et af følgende funk-

Du skal have et væsentligt nedsat funk-
tionsniveau som kan være både midlerti-
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Fra Til
tionsniveauer:

 Dit funktionsniveau er totalt be-
grænset, og du er ude af stand til 
at udføre aktiviteten og har behov 
for fuldstændig personassistance 
(funktionsniveau 4).

 Dit funktionsniveau er svært be-
grænset og du kan kun under for-
udsætning af omfattende perso-
nassistance udføre aktiviteten 
(funktionsniveau 3).

digt eller varigt.

Hvis det vurderes, at du med træning og 
støtte vil kunne blive i stand til at varetage 
dine måltider helt eller delvist selvstæn-
digt, så vil du blive tilbudt et rehabilite-
ringsforløb efter servicelovens § 83a eller 
et genoptræningsforløb efter Servicelovens 
§ 86 stk.1. 

Der kan i nogle tilfælde være behov for at 
afprøve opgaver i forbindelse med målti-
derne i praksis. Din samlede husstands 
ressourcer vil indgå i vurderingen, set i 
forhold til hvilke opgaver, I hver især er i 
stand til at varetage.

Derudover er det specificeret, at der er frit valg af leverandør.

Visiteret forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre
Under afsnittet ”Omfang og varighed” er ”Du kan blive visiteret til tilbuddet i en periode på 
seks måneder med mulighed for forlængelse” ændret til ”Du kan blive visiteret til tilbuddet 
så længe du har et behov og opfylder kriterierne.” Årsagen til dette er et ønske om at gøre 
udmøntningen af kvalitetsstandarden mere fleksibel. 

Fra Til
Du bliver som udgangspunkt visiteret til en 
eller to halve dage om ugen. Du kan blive 
visiteret til tilbuddet i en periode på seks 
måneder med mulighed for forlængelse. 

Du bliver som udgangspunkt visiteret til en 
eller to halve dage om ugen. Du kan blive 
visiteret til tilbuddet så længe du har et 
behov og opfylder kriterierne. 

Aflastningsophold
Under afsnittet ”Formål” er følgende tilføjet: ”Målet med, at du aflastes er, at du sammen 
med din ægtefælle eller andre i din husstand bedre kan få hverdagen til at hænge sammen 
uden at de samlede opgaver bliver mere end I kan magte. Det er for eksempel også formå-
let, at I kan støttes i at blive i jeres bolig så længe som I ønsker det og magter det.” Årsa-
gen til dette er dels et ønske om at tydeliggøre formålet med indsatsen og dels at imøde-
komme udvalgenes ønske om øget fokus på borgerens mulighed for at blive længst muligt i 
egen bolig. 

Fra Til
Formålet med et aflastningsophold er at 
aflaste dig som er pårørende til en borger, 
der ikke kan være alene, og som er beret-
tiget til hjælp i det daglige efter § 83 i 
Serviceloven.

Formålet med et aflastningsophold er at 
aflaste dig som er pårørende til en borger, 
der ikke kan være alene, og som er beret-
tiget til hjælp i det daglige efter § 83 i 
Serviceloven. 

Målet med, at du aflastes er, at du sam-
men med din ægtefælle eller andre i din 
husstand bedre kan få hverdagen til at 
hænge sammen uden at de samlede opga-
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Fra Til
ver bliver mere end I kan magte. Det er for 
eksempel også formålet, at I kan støttes i 
at blive i jeres bolig så længe som I ønsker 
det og magter det.

Akutophold
Afsnittet ”Formål” er ændret fra ”Formålet med akutopholdet er, at kommunen kan iværk-
sætte akut sygepleje for blandt andet at forebygge indlæggelser” til ”Formålet med aku-
topholdet er, at kommunen kan iværksætte former for akut sygepleje som bedst lader sig 
gøre i forbindelse med et døgnophold. Blandt andet gøres dette for at forebygge en hospi-
talsindlæggelse.” Dette for at tydeliggøre serviceniveauet. 

Fra Til
Formålet med akutopholdet er, at kommu-
nen kan iværksætte akut sygepleje for 
blandt andet at forebygge indlæggelser.

Formålet med akutopholdet er, at kommu-
nen kan iværksætte former for akut sy-
gepleje som bedst lader sig gøre i forbin-
delse med et døgnophold. Blandt andet 
gøres dette for at forebygge en hospitals-
indlæggelse.

Under afsnittet ”Målgruppe” er følgende tilføjet: ”Ved akut sygepleje forstås normalt, at 
den leveres på grund af en pludseligt opstået skadelig tilstand eller forværring i tilstand og 
at der samtidig er tale om (…)”. Dette for at understrege, at det er en præmis, at tilstan-
den er opstået pludseligt og dermed tydeliggøre, at der forskellen på ”akut” og ”kompleks.”

Fra Til
Du kan blive tilbudt akutophold, hvis du 
har behov for akut sygepleje, der kun van-
skeligt kan leveres i dit eget hjem og er:

 Lægehenvist patient med akut 
opstået eller forværring af kendt 
sygdom med behov for observa-
tion, pleje og/eller behandling, 
men uden behov for sygehusind-
læggelse.

 Lægehenvist patient, der efter 
udskrivning fra sygehus fortsat 
har komplekse pleje og/eller be-
handlingsbehov, der kræver de 
særlige sygeplejefaglige kompe-
tencer, som er til stede i akut-
funktionen.

 Patient, henvist fra hjemmesy-
geplejen, hvor der er behov for 
sparring med akutfunktionens 
personale, med henblik på hjælp 
til vurdering eller indsats.

Du kan blive tilbudt akutophold, hvis du 
har behov for akut sygepleje, der kun van-
skeligt kan leveres i dit eget hjem. Ved 
akut sygepleje forstås normalt, at den 
leveres på grund af en pludseligt opstået 
skadelig tilstand eller forværring i tilstand 
og at der samtidig er tale om:

 Lægehenvist patient med behov 
for tæt observation, pleje og/eller 
behandling, men uden behov for 
sygehusindlæggelse.

 Lægehenvist patient, der efter 
udskrivning fra sygehus fortsat 
har komplekse pleje og/eller be-
handlingsbehov, der kræver de 
særlige sygeplejefaglige kompe-
tencer, som er til stede i akut-
funktionen.

 Patient, henvist fra hjemmesy-
geplejen, hvor der er behov for 
sparring med akutfunktionens 
personale, med henblik på hjælp 
til vurdering eller indsats.
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Rehabiliteringsophold
Navnet er ændret fra ”Ophold på korttidsplads” til ”Rehabiliteringsophold”. Årsagen er et 
ønske om at tydeliggøre formål og indhold med opholdet. ”Rehabiliteringsophold” er såle-
des en fagligt mere korrekt angivelse, og samtidig en bedre beskrivelse af opholdet.


