
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat 

 

3. Orientering om justering I bemanding 

 

4. Orientering om beskæftigelsesprojekt for handicappede borgere v. Peter Kryger Sander 

 

5. Orientering om sagsgang fra barn til voksen v. Jeanne Bertelsen 

 

6. Besøg af centerleder Tina Holkman Gerling, Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp 

 

7. Teleslynger v. Arne Jappe, Høreforeningen (kl. 17.00) 

 

8. Budget 2020 v. Jan Dehn 

 

9. Drøftelse af høring af kvalitetsstandarder  

 

10. Drøftelse af rapport vedr. sundhedstjek af handicappede borgere  

 

11. Forslag til mødedatoer 2020: 

Den 6. februar kl. 16-18 

Den 7. maj kl. 16-18 

Den 3. september kl. 16-18 

Den 3. december kl. 16-18 

 

12. Eventuelt 

Hørsholm Handicapråd 

 

Dagsorden 
 

Sted: Mødelokale D2 

Dato: Den 5. december 2019 kl. 16.00-18.00 

  

Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Jeanette Birkelund (JBI) 

Preben Carøe (PCA) 

Gunnar Teis Hansen (GTH) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Glen Madsen (GMA) 

Marcus Guldager (MGU) 

Jan Dehn (JDE) 

Klaus Poulsen (KPO) 

 

Gæster: Arne Jappe, Fredensborg Høreforening 

Peter Kryger Sander, Center for Arbejdsmarked 

Jeanne Bertelsen, Center for Børn og Voksne 

Tina Holkman Gerling, Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm 

Dato: 28.11.2019

Center for Politik

Team Sekretariat

horsholm.dk

Kontakt

Anja Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065



ærkede steder (50) 
 

Teleslynge 

 

1. Kulturhus Trommen 

Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

Man skal ikke forvente, at teleslyngeanlægget 

et aktivt ved alle arrangementer (elektrisk 

støj), spørg derfor arrangørerne forud, 

såfremt du har behov for teleslynge. 

 

2. Lille Trommen / Biograf 

Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

Der er teleslynge i Lille Trommen som bl.a. 

benyttes ved biograffilm. 

 

3. Café Bøf og Broccoli 

Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

 

Aktiv Kunst - Foreningslokaler 

Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm 
 

0  

 

Aktivitetscenteret Sophielund 

Sophielund 25-27, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg  

Teleslyngeanlæg kan bestilles  

Kommentar: Spise- og mødesalen på højre 

hånd efter hovedindgangen på øverste niveau 

er forsynet med teleslyngeanlæg. 

 

Breelteparkens Fysioterapi 

Breeltevej 1, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Børnesundhedshuset 

Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm 
 

0 



 

Fritidshuset 

Vestre Stationsvej 12, 2960 

Rungsdted Kyst 

 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg  

Kommentar: Foredragssalen / lokale 5 i 

stueplan er indrettet med teleslyngeanlæg. 

 

Fuglsanghus 

Gl. Hovedgade 2, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Bibliotek 

Bibliotektorvet 1, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Egns Museum 

Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Egns Museum - 

Lokalhistorisk arkiv 

Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Hallen 

Stadionallé 11, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Kommunale Musikskole 

Rungstedvej 1B, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Mølle 

Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Mølle - 1. Sidebygning I - 

Udstilling 

Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm 

 

0 



 

Hørsholm Mølle - 2. Sidebygning I - 

Fest - og mødelokale 

Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Mølle - 3. Sidebygning II - 

Udstilling 

Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Rådhus - Borgerservice 

og Jobcenter 

Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm 

 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

Kommentar: Området ved Jobcentret 

anvendes også til byrådsmøder, og der er fast 

installeret teleslynge under møderne. Stole i 

venteområdet er de samme, som anvendes 

under byrådsmøderne dvs. uden armlæn. 

 

Hørsholm Rådhus - Mødefaciliteter 

i kantine 

Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 1. Bygning A - 

Mellemtrin og dele af udskolingen. 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 2. Bygning B - 

Skolebibliotek og IT-rum 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 3. Bygning B - 

Kontor / administration 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 5. Bygning D - Del 

af udskoling 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 



 

Hørsholm Skole - 6. Bygning E - 

Indskoling og SFO 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 7. Bygning F - Den 

Lille Sal 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 8. Bygning F - Den 

Store Sal 

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 9. Faglokale til 

musik 

Rungstedvej 31, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Skole - 10. A-huset - 

Specialskole 

Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Hørsholm Svømmehal 

Stadionallé 11, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Hørsholm Svømmehal - Café Pølen 

Stadionallé 11, 2970 Hørsholm 
 

0 

  Rungsted Hallen 

Østre Stationsvej 1A, 2960 

Rungsted Kyst 

 

0 

 

Rungsted Skole - 3. Sidebygning I - 

Indskoling 

Østre Stationsvej 1A, 2960 

Rungsted Kyst 

 

0 



 

Rungsted Skole - 4. Sidebygning II - 

Faglokaler til håndgerning, 

husgerning og fysik. 

Østre Stationsvej 1A, 2960 

Rungsted Kyst 

 

0 

 

Rungsted Skole - 5. Sidebygning III - 

Sløjdlokale 

Østre Stationsvej 1A, 2960 

Rungsted Kyst 

 

0 

 

Selmersbo Aktivitetscenter 

Selmersbo 13, 2970 Hørsholm 
 

Fast monteret teleslynge i rum med 

mikrofonanlæg 

 

Usserød Skole - 1. Hovedbygning 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Usserød Skole - 3. Musiklokale 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Usserød Skole - 4. Idrætsfaciliteter 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Usserød Skole - 5. Sløjdlokale 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 
 

0 

 

Usserød Skole - 6. Stampen SFO: 0 - 

3 kl. 

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm 

 

0 

 

Usserød Skole - 7. Stampen SFO: 4 - 

9 kl. 

Lundevej 26, 2970 Hørsholm 

 

0 



 

Vallerødskolen - 1. Hovedbygning 

Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst 
 

0 

 

Vallerødskolen - 3. 

Hovedbygningen - Gymnastiksale 

Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst 

 

0 

 

Vallerødskolen - 4. Sidebygning 

Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst 
 

0 
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Anja Sahan

Fra: Anja Sahan

Sendt: 18. november 2019 13:19

Til: Jeanne Bertelsen; 'Flemming Sundt (flemmingsundt@gmail.com)'; Thorkild 

Gruelund; Klaus Poulsen; 'Jerry Ritz (jerryritz@live.dk)'; Maj Allin Thorup; Marcus 

Guldager; 'Charlotte Kierkegaard '; Glen Madsen; Annette Wiencken; 

'gunnar@bakkehuset.com'; 'Christian Skytt'; Svend Erik Christiansen; Vibeke Alberg; 

'Jeanette Birkelund (jeabir@live.dk)'; 'pc@caroeeconsult.com'; 

'Louise@Heidensleben.dk'; Jan Dehn

Cc: Helle Paaske Skude

Emne: VS: Kvalitetsstandarder 2020 - Høring

Vedhæftede filer: Sagsnr19-12674_Doknr116462-19_v1_Kvalitetsstandard for Plejecentre.(endelig 

version).PDF; Sagsnr19-12674_Doknr116460-19_v1_Samlet katalog over 

kvalitetsstandarder for træning, forebyggende besøg og kørsel til træning.PDF; 

Sagsnr19-12674_Doknr119938-19_v1_Fælles kvalitetsstandarder for hjælpemi....pdf; 

Sagsnr19-12674_Doknr115987-19_v1_Samlet katalog  personlig pleje og praktisk 

hjælp m.v. 2020.PDF; Sagsnr19-12674_Doknr115443-19_v1_Høringsnotat vedr. 

kvalitetsstandardern....pdf

Til Hørsholm Handicapråd 
 
Se venligst nedenstående samt vedhæftede fra Center for Sundhed og Omsorg.  
 
 
Venlig hilsen 
Anja Sahan 
Sekretær 
Hørsholm Kommune 
Center for Politik 
Team Sekretariat 
Ådalsparkvej 2 
2970 Hørsholm 
Direkte tlf. 4849 1065 

 

 
OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne 
kan stamme fra dig selv eller andre, herunder andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder. Hørsholm Kommune er dataansvarlig for 
behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. På vores hjemmeside www.horsholm.dk/persondata kan du læse mere om, hvordan 
vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Du kan også læse om, hvordan du kontakter Hørsholm Kommunes 
databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 

 

Kære Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd 

 

Som annonceret får I her kvalitetsstandarderne for 2020 til jeres høring. 
 
Høringsperioden er fra i dag mandag den 18. november og til fredag den 29. november. 

 

Til jeres høring sendes tre dokumenter med: 
• Kvalitetsstandarderne for 2020 vedr. personlig pleje, praktisk hjælp m.v. 
• Kvalitetsstandarderne for 2020 vedr. træningsområdet og forebyggende hjemmebesøg 
• Kvalitetsstandarderne for 2020 vedr. plejecentre 
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• Fælleskommunale kvalitetsstandarder for 2020 vedr. hjælpemidler 
 
Derudover har administrationen igen i år udarbejdet et høringsnotat, hvor vi beskriver, hvilke ændringer 
der er foretaget i dokumenterne.  
Da materialet er ret omfattende, er notatet tænkt som en hjælp og ”quickguide” til standarderne. 
 

Vi ser frem til at modtage jeres høringssvar, og I er som altid velkomne til at kontakte mig ved spørgsmål. 
 
 
Venlig hilsen 
Helle Paaske Skude 
Specialkonsulent 
Hørsholm Kommune 
Center for Sundhed og Omsorg 
Sekretariat 
Ådalsparkvej 2 
2970 Hørsholm 
Direkte tlf.  
4849 3702 
30280358 

 

 
OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne 
kan stamme fra dig selv eller andre, herunder andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder. Hørsholm Kommune er dataansvarlig for 
behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. På vores hjemmeside www.horsholm.dk/persondata kan du læse mere om, hvordan 
vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Du kan også læse om, hvordan du kontakter Hørsholm Kommunes 
databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 
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Kort om kvalitetsstandarderne for 2020

Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder for Center for Sundhed og 
Omsorg 2020 skal godkendes politisk. 
Forinden sendes kvalitetsstandarderne som vanligt i høring hos jer i 
Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd.

Høringsperioden er fra dags dato mandag den 18. november til fredag 
den 29. november 2019. 

Behandlingen af kvalitetsstandarderne ligger i år senere end de forrige år. 
Det skyldes, at Kommunalbestyrelsen grundet de centrale udmeldinger 
om kommunernes økonomi først har lukket budgettet for 2020 i 
november. Det betyder, at den politiske behandling af 
kvalitetsstandarderne i år starter i december i fagudvalgene og slutter i 
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020. 

Samme opsætning af kvalitetsstandarderne 
Kvalitetsstandarderne lægges ud på kommunens hjemmeside efter 
politisk godkendelse. Som de foregående år får hver kvalitetsstandard et 
selvstændigt link.
Formen på kvalitetsstandarderne er den samme, og administrationen har 
som udgangspunkt alene ændret redaktionelt i dokumenterne.
Kvalitetsstandarderne fremsendes her som 4 bilag, gældende for

 Personlig pleje, praktisk bistand med videre
 Plejecentrene 
 Træningsområdet 
 Fælleskommunale kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Ændringer i kvalitetsstandarderne som følge af budget 2020-2023
Kvalitetsstandarden for klippekortet i hjemmeplejen
De nuværende midler til klippekortet i hjemmeplejen videreføres med 
budgetvedtagelsen i en ny omsorgsydelse, som disponeres af Social- og 
Seniorudvalget. Derfor udgår den nuværende kvalitetsstandard for 
klippekortet i hjemmeplejen, og administrationen udarbejder en ny 
standard for omsorgsydelsen, når indsatsen er defineret. 

Høringsnotat
Vedrørende Kvalitetsstandarder i Center for Sundhed og omsorg for 2020

Dato: 18.11.2019

Center for Sundhed og 
Omsorg

Sekretariat
horsholm.dk

Kontakt
Helle Paaske Skude

Specialkonsulent
heps@horsholm.dk

Direkte tlf. 
4849 3702
3028 0358
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Nødkald
Opsætning, vedligehold og nedtagning af nødkald og digitale låse i 
hjemmeplejen skal fremtidigt varetages af kommunen, og leverandøren 
af opgaven er derfor ændret fra Nordsjællands Brandvæsen til Hørsholm 
Kommune i kvalitetsstandarden. 
Desuden har administrationen omskrevet visitationskriterierne til et 
nødkald, så de i højere grad matcher den nuværende praksis. I kriterierne 
er blandt andet indskrevet, at nødkaldet visiteres til borgere, som har 
brug for akut hjælp fra hjemmeplejen på grund af betydelige 
funktionsnedsættelser, der gør borgeren ude af stand til at foretage 
telefonopkald i en nødsituation.

Beboerbetaling på tøjvask på plejecentrene
Med budgetvedtagelsen 2020-2023 bliver tøjvask af beboernes personlige 
tøj og vask af linned, håndklæder og dyner på plejecentrene en del af 
servicepakken med brugerbetaling. Beboerne vil kunne til eller fravælge 
tøjvask på samme vis som de resterende tilbud i servicepakken.
Kvalitetsstandarden for tøjvask er tilrettet, så den matcher beslutningen.
 
Kørsel til genoptræning efter serviceloven bortfalder
Med budgetvedtagelsen 2020-2023 ophører tilbud om kørsel til 
genoptræning efter servicelovens § 86.
Kvalitetsstandarden omkring kørsel til genoptræning er derfor omskrevet, 
så den nu alene omhandler kørsel til genoptræning efter sundhedslovens 
§ 140.

Ophør af lørdags- og helligdagstræning på de midlertidige pladser
Da tilbud om lørdags- og helligdagstræning til borgere på de midlertidige 
pladser på Louiselund ophører med budgetvedtagelse 2020-2023, er 
weekendtræningen skrevet ud af kvalitetsstandarderne omkring 
genoptræning efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven.

Hjemmeplejen
Med budgetvedtagelsen 2020-2023 er indlagt en besparelse 
omhandlende bedre brug af tiden i hjemmeplejen. Denne besparelse 
betyder ikke servicereduktioner på de indsatser, hjemmeplejen leverer, 
og besparelsen har derfor ikke effekt på kvalitetsstandarderne. 
Besparelsen effektueres ved, at der anvendes mindre tid til planlægning, 
transport møder og dokumentation, altså på aktiviteterne omkring de 
indsatser, hjemmeplejen leverer.

Nedenstående beskrives andre administrative justeringer og tilretninger i 
kvalitetsstandarder, som følge af ændret praksis eller sproglig redigering 
af teksten i kvalitetsstandarden.

Nye kvalitetsstandarder og kvalitetsstandarder der udgår
Kvalitetsstandarden omkring indkøb og bank er omskrevet til en 
kvalitetsstandard, der alene omhandler en indkøbsordning. Den nye 
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kvalitetsstandard omkring indkøbsordning er skrevet med øje for, at 
Hørsholm Kommune kan overgå fra den nuværende indsats indkøb, hvor 
hjemmeplejen handler ind for borgerne til en ny indkøbsordning, hvor 
opgaven lægges ud til net supermarkeder, der kan løfte alle aspekter i 
indsatsen indkøb. Kvalitetsstandarden træder i kraft efter 
Kommunalbestyrelsen behandling af kvalitetsstandarderne, såfremt 
Kommunalbestyrelsen beslutter at godkende en ny indkøbsordning. 
Indkøbsordningen vil kunne opstarte 1. februar.
Muligheden for at hjemmeplejen kan hæve penge til borgerne i banken, 
udgår, da funktionen har været visiteret til meget få borgere, der har haft 
brug for ordningen for at få kontanter til det indkøb af dagligvarer, som 
hjemmeplejen hidtil har foretaget. Derfor udarbejdes der ikke en særskilt 
ny kvalitetsstandard for bank.

Kvalitetsstandarden omkring linnedservice vil ikke længere være offentlig 
tilgængelig på hjemmesiden, da ordningen ikke kan søges af borgerne 
men alene bevilges ud fra en sundhedsfaglig begrundelse. Linnedservice 
visiteres til meget få borgere med særligt behov for hyppigt skift af linned 
forårsaget af borgerens sundhedsmæssige tilstand.
Indsatsen ændres ikke og vil stadig blive benyttet på samme niveau.

Kvalitetsstandard om bortskaffelse af affaldspose er ikke længere en 
særskilt kvalitetsstandard, da indsatsen er indskrevet i 
kvalitetsstandarden oprydning.

Særlige forhold omkring kvalitetsstandarder
Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler, forbrugsgoder og 
boligindretning 
Hørsholm Kommune har indgået samarbejde med Lyngby-Taarbæk 
Kommune og Rudersdal Kommune om et fælles hjælpemiddeldepot. 
Kommunerne har i efteråret foretaget administrative korrigeringer i 
kvalitetsstandarderne, og standarderne er vedlagt som bilag. 
Følgende er tilrettet i de fælleskommunale standarder grundet 
lov- og principafgørelsers præciseringer:

 Der er ændret i formuleringen omkring el scootere og trehjulede 
cykler, da ladcykler er blevet et ” sædvanligt indbo ” og ikke noget 
kommunen kan bevillige. Samtidig er kriterierne for at få en 
trehjulet cykel blevet mere detaljerede i forhold til borgers 
konkrete gangfunktion og livsalder og aktivitetsniveau.

 Bevilling af greb er gået fra at blive bevilget efter § 116, 
       ”boligbegrebet”   til at skulle bevilges efter § 112, 

”hjælpemiddel”.

 Bevilling af gelænder er gået fra at blive bevilget efter § 
116 ”boligbegrebet” til at skulle bevilget efter § 113, 
”forbrugsgode”, hvor der ofte vil være egenbetaling for borgeren.
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En endelig godkendelsen af standarderne er betinget af godkendelse i 
samarbejdskommunerne.

Kvalitetsstandard for akutteam 
Sundhedsstyrelsen har lavet en overordnet kvalitetsstandard med krav og 
anbefalinger kommunale akutfunktioner, blandt andet omkring 
samarbejde med praktiserende læger og hospitaler. Hørsholm Kommune 
arbejder efter denne kvalitetsstandard.

Andre redaktionelle ændringer i kvalitetstandarderne
Nedenstående listes de redaktionelle ændringer, der er foretaget i de 
resterende kvalitetsstandarder.

Ændringer i kvalitetsstandarder i hjemmeplejen (Personlig pleje og 
Praktisk bistand m.v.)

 Personlig pleje
o Under indhold og frekvens er der indsat eksempler på 

aktiviteter under fx hjælp til af- og påklædning.
o Det er tilføjet, at indsatsen ikke indeholder hjælp til 

Speciel fod,- og neglepleje på fødder og speciel tandpleje 
af tænder eller proteser.

 Tilberedning og anretning af mad
o Kvalitetsstandarden er omdøbt til ”Kvalitetsstandard for 

tilberedning af morgenmad, smøre snitter og anretning af 
mad” for at matche indsatserne bedst muligt.

 Oprydning
o Indsatsen bortskaffelse af affaldspose er medtaget i 

kvalitetsstandarden
 Madlevering

o Det er tilføjet, at Breelteparkens køkken kan levere 
speciallavet kost efter den enkelte borgers behov.

o Fristen for genbestilling og afbestilling af mad til 
Breelteparkens køkken er tilføjet.

 Planlægning af indkøb
o Kvalitetsstandarden er tilpasset, så den passer til 

indsatsen indkøbsordning ved blandt andet en tilføjelse 
om at indsatsen evt. kan indeholde hjælp til at bestille 
varer hos leverandør.

 Rehabilitering
o Der er præciseret, at indsatsen skal give borgere i 

målgruppen for hjemmepleje mulighed for at udvikle eller 
genvinde deres funktionsevne.

o Det er præciseret, at et rehabiliteringsforløb gives på 
hverdage i dagtimerne.

 Ledsagelse til centre
o Teksten er opdateret, så det fremgår, at det er den 

opsøgende medarbejder på Aktivitetscentret Sophielund 
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og på Breelteparkens dagcenter, der tildeler indsatsen 
omkring ledsagelse til et af centrene. 

Ændringer i kvalitetsstandarderne til plejecentrene
 Mad og måltider

o Beskrivelsen af mad og måltider er gennemskrevet til en 
sammenhængende tekst, hvor der fremgår, hvilke 
måltider, plejecentret skal stille til rådighed og at kosten 
skal følge de officielle anbefalinger omkring kost til ældre.

 Særlige behov
o Det er i indsatsen præciseret, hvornår der er brug for 

øget tilstedeværelse hos borgere med særlige behov.

Ændringer i kvalitetsstandarderne til træning
 Forebyggende hjemmebesøg

o Målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg er 
ændret ud fra den nye lovgivning vedr. forebyggende 
hjemmebesøg.

 Kvalitetsstandard for Palliativ fysioterapi 
o Palliativ fysioterapi ydes efter servicelovens § 122. Da 

ydelsen fortsat ligger i forbindelse med 
forløbsprogrammer for kronisk syge borgere, er der ingen 
kvalitetsstandard på indsatsen.  Serviceniveauet for 
indsatsen er ikke ændret.
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Samlet katalog for kvalitetsstandarder på plejecentre
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Personlig pleje og hjælp, praktisk bistand og sygepleje ved indflytning
Formålet med indsatsen At videreføre den forventningsafstemning, der har været inden indflytning.

At de indsatser, borgeren har haft i hjemmeplejen, fastholdes.

At beboeren får den nødvendige hjælp i den første tid efter indflytning i 
plejebolig.

Hvem kan modtage 
indsatsen 

Beboerne, der lige er flyttet ind i plejebolig.

Beskrivelse af indsatsen Indsatsen tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren og 
medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis beboeren giver 
tilladelse hertil.

Indsatsens omfang Som udgangspunkt videreføres de indsatser, en borger har haft i 
hjemmeplejen. 

Hjælpen starter og planlægges den dag beboeren flytter ind. Der 
planlægges en indflytningssamtale med beboeren og gerne sammen med 
pårørende inden for de første 14 dage. 
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Personlig pleje
Indsats Personlig pleje
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Hjælp til personlig pleje kan omfatte daglig hjælp og støtte, f.eks.
 Øvre og nedre toilette
 Toiletbesøg - bleskift
 Kropsbårne hjælpemidler fx proteser
 Af-og påklædning
 Mundhygiejne min 2 X dagligt
 Komme omkring
 Forflytning i forbindelse med pleje og aktiviteter
 Af- og udspænding af sammentrukne muskler som forebyggelse af 

kontrakturer -– efter forudgående instrukser fra en terapeut
 Vending og lejring af beboeren, således at tryksår og kontrakturer 

forebygges
 Hjælp til indtagelse af mad og drikke

Indsatsen kan opdeles i følgende hovedindsatser:
 Personlig hygiejne.
 Brusebad, herunder eksempelvis hårvask og pleje af hud og negle. 

Brusebad tilbydes som udgangspunkt en gang ugentligt på 
hverdage.

 Morgentoilette, herunder hjælp til at blive vasket, tage brusebad 
samt eksempelvis soignere hud, ansigt, tænder, hår og negle på 
hænder og fødder, hjælp til påtagning af tøj og kropsbårne 
hjælpemidler. 

 Aftentoilette, herunder børste tænder, tage tøj og kropsbårne 
hjælpemidler af, komme i seng.

 Toiletbesøg, inklusiv bleskift og nødvendig hygiejne og tømning af 
bækken, kolbe, stomipose og kateterpose.

 At komme omkring.

I forbindelse med at komme omkring kan indsatsen omfatte, at beboeren 
aktiveres, trænes og støttes til f.eks.

 Komme i og ud af sengen 
 Undgå lejringskomplikationer
 Færdes i egen bolig
 Færdes udendørs
 Klæde sig på, herunder eksempelvis påtage nødkald og kropsbårne 

hjælpemidler, som eksempelvis høreapparat og benprotese. 
 Klæde sig af, herunder eksempelvis tage nødkald og kropsbårne 

hjælpemidler af som eksempelvis høreapparat og benproteser. 
Formålet med 
indsatsen

Formålet er at tilbyde en aktiverende, rehabiliterende eller 
kompenserende indsats, så beboeren aktiveres, trænes og støttes til at:
 opretholde personlig hygiejne
 blive mobiliseret
 generhverve, forbedre eller vedligeholde sine færdigheder
 bevare sin helbredsmæssige tilstand.
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Hvem kan modtage 
indsatsen 

Beboere, der bor i en plejebolig.

Ressourcer Indsatsen tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren og 
medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis beboeren giver 
tilladelse hertil.

Beboeren motiveres til at deltage aktivt i aktiviteterne for at 
vedligeholde/genvinde færdigheder.

Indsatsen tilrettelægges ud fra en arbejdspladsvurdering (APV) foretaget 
ved indflytning og efter gældende sikkerhedsregler for medarbejderne.  
De enkelte indsatser leveres som udgangspunkt af medarbejdere med 
sundhedsfaglige kompetencer.

Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

 At beboerens behov i forhold til personlig pleje er dækket, og at huden 
holdes ren.

 At beboeren oplever velvære efter personlig pleje og føler sig 
velsoigneret. 

 At beboerens vaner og selvbestemmelse respekteres.
 At beboerens livskvalitet så vidt muligt bevares.
 At forebygge sengelejekomplikationer.

 Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til pleje og omsorg af 
beboeren. Den rehabiliterende tilgang skal tage afsæt i beboerens 
ressourcer, ønsker og livshistorie.

Kvalitetsopfølgning sker vha. en brugertilfredshedsundersøgelse.
Levering /omfang Personlig pleje udføres én til flere gange i døgnet afhængigt af beboerens 

behov.
Lovgrundlag Lov om Social Service §§ 83 stk. 1 og 2 og 86 stk. 2
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Psykisk pleje og omsorg
Indsats Psykisk pleje og omsorg
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Der arbejdes med indlevelsesevne, aktiv lytning og dialog.
 Omsorgsrelaterede opgaver kan være:

o Støtte, nærvær og samtale i dagligdagen. 
o Observation og handling ved tegn på mentale eller psykiske 

forandringer hos beboeren.

 Komplekse opgaver kan være: 
o Støtte i forbindelse ved indflytning
o Støtte i forbindelse med livstruende sygdom
o Støtte i forbindelse med kriser
o Støtte i forbindelse med dødsfald.

Formål At beboerens almenmenneskelige behov for kontakt, samtale og samvær 
med andre tilgodeses.

At beboeren bevarer sin livskvalitet.
Ressourcer Indsatsen tilrettelægges individuelt og i samarbejde med beboeren. 

Indsatsen leveres af medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer set i 
lyset af situationen. 

Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

Kvalitetskrav:
 At beboeren og de pårørende oplever, at medarbejderne giver støtte 

og er nærværende i hverdagen.
 At beboerens vaner og selvbestemmelse respekteres.
 At beboerens livskvalitet så vidt muligt bevares.

 Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til pleje og omsorg af 
beboeren. Den rehabiliterende tilgang skal tage afsæt i beboerens 
ressourcer, ønsker og livshistorie.

Kvalitetsopfølgning sker vha. en brugertilfredshedsundersøgelse.
Lovgrundlag Lov om Social Service §§ 83 og 85 
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Målrettede pædagogiske opgaver
Indsats  Målrettede pædagogiske opgaver.
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Målrettede pædagogiske opgaver i forhold til beboeren, omfatter 
rådgivning, vejledning og motivering inden for områderne:
 Personlig pleje
 Undersøgelse og behandling 
 Ernæring
 Medicin
 Rengøring
 Tøjvask
 Aktivitet

Formål At beboerens funktionsniveau så vidt muligt fastholdes
Ressourcer Indsatserne tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren og 

medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis beboeren giver 
tilladelse hertil.
 
Beboeren deltager aktivt for at vedligeholde/ genvinde færdigheder. I det 
omfang beboeren ønsker det og de pårørende har mulighed for det 
inddrages de direkte i indsatsen og/eller bidrager med at fortælle om 
hvordan beboeren tidligere har håndteret indsatserne.

Arbejdet tilrettelægges ud fra en arbejdspladsvurdering (APV) foretaget 
ved indflytning og efter gældende sikkerhedsregler for medarbejderne. 

Indsatsen leveres af medarbejdere med de rette faglige kompetencer.
Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

Kvalitetskrav:
 At beboer og pårørende føler sig velinformeret i forhold til det aktuelle 

område.
 At beboerens vaner og selvbestemmelse respekteres
 At beboerens livskvalitet så vidt muligt bevares

 Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til at støtte borgeren i denne 
indsats. Den rehabiliterende tilgang skal tage afsæt i beboerens 
ressourcer.

Kvalitetsopfølgning sker vha. en brugertilfredshedsundersøgelse.
Lovgrundlag Lov om Social Service §§ 83 og 85
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Mad og måltider
Indsats Ernæring
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Hjælp til ernæring omfatter døgnforplejning:
 Anretning af måltider
 Tilberedning af morgenmad og smørrebrød
 Skabe en god madkultur for beboeren
 Prioritering af måltiderne
 Modtagelse og anretning af hovedmåltid fra ekstern Leverandør
 Kostvejledning
 Sondeernæring.

Kosten skal følge de officielle anbefalinger for kost til ældre, der fremgår 
af Fødevareministeriets anbefalinger for dansk institutionskost.
Der er en forventning om, at plejecentret planlægger kosten og 
måltiderne i et samarbejde med beboerne. Der skal tilbydes 3 
hovedmåltider, en biret og et passende antal mellemmåltider. Der vil 
altid være adgang til drikkevarer. 

Det varme måltid leveres som udgangspunkt af Breelteparkens køkken.

Alle former for lægeordinerede diæter tilbydes, ligesom at kosten 
tilpasses beboere med tygge- og synkebesvær.
Der skal være forskel på hverdag og weekend og fest. Der serveres 
traditionelle menuer til de danske højtider.

Levering / omfang Måltiderne på plejecentrene er et vigtigt samlingspunkt. 
Det er derfor forventningen, at plejecentret ikke kun har fokus på 
indholdet og det næringsrigtige i kosten, men også at oplevelsen et 
veldækket bord er en del af en god madoplevelse.

Når det sygeplejefagligt vurderes foretages ernæringsscreening hos de 
beboere der har behov herfor. Der følges op på screeningen og 
kostplanen hos de beboere, der har særlige ernæringsmæssige 
udfordringer. 

Almindelig til- og framelding af det varme måltid skal foretages inden 
klokken 14.00 to dage før. Kontaktpersonen kan være beboeren 
behjælpelig med dette.

Formålet med 
indsatsen

Formålet med indsatsen er at sikre, 
 at beboere der bor i plejebolig, får tilbudt den ernæring de har behov 

for
 at beboeren deltager i sociale relationer og oplever positivt samvær 

omkring måltidet
 at mad og drikke er gjort klar til indtagelse.

Hvem kan modtage 
indsatsen 

Beboere, der bor i plejebolig. 

Ressourcer Der er egenbetaling på madservice. Betalingen trækkes automatisk via 
servicepakken.
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Indsatsen tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren og 
medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis beboeren 
giver tilladelse hertil.

Beboeren deltager aktivt i aktiviteterne for at vedligeholde/genvinde 
færdigheder.

Arbejdet tilrettelægges ud fra en arbejdspladsvurdering (APV) foretaget 
ved indflytning og efter gældende sikkerhedsregler for medarbejderne.

De enkelte indsatser leveres som udgangspunkt af medarbejdere med 
sundhedsfaglige kompetencer.

Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

Kvalitetskrav:
 At sikre, at beboeren har mulighed for tilstrækkelig og 

ernæringsrigtig kost.
 At der iværksættes handlingsplan for den småtspisende beboere/ 

beboere med særlige ernæringsbehov.
 at beboeren får tilbudt tilstrækkeligt væske.
 At beboerens vaner og selvbestemmelse respekteres.
 At beboerens livskvalitet så vidt muligt bevares.
 At beboeren oplever at måltidet indtages i hyggelige rammer.
 At beboeren i det omfang det er muligt deltager aktivt i 

forberedelsen af maden, borddækning og afrydning.

 Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til at støtte borgeren i 
denne indsats. Den rehabiliterende tilgang skal tage afsæt i 
beboerens ressourcer.

Kvalitetsopfølgning sker vha. en brugertilfredshedsundersøgelse.
Lovgrundlag Lov om Social Service § 83
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Rengøring
Indsats Rengøring
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Der ydes hjælp til rengøring af beboerens bolig.
Hjælpen leveres som udgangspunkt hver 14. dag.

Rengøring omfatter:
 Oprydning
 Tørre støv af på vandrette flader, vindueskarme, borde og hylder, hvor 

dette er muligt, og der ikke står meget nips. Herunder fjernelse af 
spindelvæv hvor det er muligt uden at hjælperen skal benytte 
trappestige for at udføre arbejdet.

 Støvsugning af gulve og gulvtæpper. Der støvsuges under seng i det 
omfang det er muligt, uden at den flyttes, og på betingelse af at sengen 
er max. 1 m bred, hvis den ikke står frit i rummet.

 Gulvvask. 
 Rengøring af sanitet i badeværelse og køkken. 
 Aftørring med vand og miljøgodkendte rengøringsmidler. 

Som udgangspunkt leveres der endvidere hjælp til:
 Skift af sengetøj ved behov, som udgangspunkt hver 14. dag.

Formålet med 
indsatsen

 At beboerens bolig er ren og ryddelig.
 At tilbyde aktiverende, rehabiliterende eller kompenserende indsats til 

beboeren i form af konkret indsats, så der sammen med beboeren 
gøres rent i hjemmet i det omfang beboeren kan.

Hvem kan modtage 
indsatsen 

Beboere i plejebolig

Ressourcer Indsatsen tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren og 
medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis beboeren giver 
tilladelse hertil.

Beboeren deltager så aktivt som muligt i rengøringen for at 
vedligeholde/genvinde færdigheder. Rengøringen skal opfattes som en 
aktivitet som medarbejderen udfører sammen med borgeren

Arbejdet tilrettelægges ud fra en arbejdspladsvurdering (APV) foretaget ved 
indflytning og efter gældende sikkerhedsregler for medarbejderne.

Indsatsen leveres af medarbejdere med de rette faglige kompetencer. 
Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

Kvalitetskrav:
 At sikre den vedligeholdende rengøring og at boligen fremstår ren.
 At beboerens vaner og selvbestemmelse respekteres.
 At beboerens livskvalitet så vidt muligt bevares.
 Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til at støtte borgeren i denne 

indsats. Den rehabiliterende tilgang skal tage afsæt i beboerens 
ressourcer.
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Rengøring skal som minimum udføres hver 14.dag. Hvis en planlagt 
rengøring flyttes, skal den gives inden for 5 hverdage.
Rengøringen hos den enkelte beboer må ikke udsættes flere gange på 
hinanden følgende gange.

Kvalitetsopfølgning sker vha. en brugertilfredshedsundersøgelse.
Lovgrundlag Lov om Social Service §§ 83, 86 stk.2 og 161
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Tøjvask
Indsats Tøjvask/linnedvask
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Tøjvask omfatter:
 Sortering af vasketøj, så det er klar til at blive vasket.
 Hjælp til tøjvask, der kan vaskes i maskine, ophængning af tøjet efter 

vask samt hjælp til at lægge tøjet på plads. 
 Uld- og skånevask, samt tøj der skal vaskes i hånden, er beboerens (og 

de pårørendes) ansvar.
 Tøjvask foretages som udgangspunkt en gang ugentligt.
 Beboerens tøj skal være mærket med navn og bolig nummer – det er 

beboerens (og de pårørendes) ansvar.
 Det varierer fra plejecenter til plejecenter, hvorvidt tøjet vaskes på 

plejecentret eller sendes på vaskeri.
 Indsatsen tøjvask indgår som en del af borgerens servicepakke, hvor 

borgeren kan vælge ydelsen til eller fra. Der er brugerbetaling på tøjvask 
af personligt tøj og på vask af linned, håndklæder og dyner.

Formålet med 
indsatsen

At beboeren:
 har rent tøj til rådighed
 i det omfang det er muligt aktiveres, trænes og hjælpes til at deltage i 

hele eller dele af aktiviteten tøjvask
 inddrages i indsatsen ud fra dennes samlede ressourcer og understøttes 

i sundhed, selvrespekt og integritet.
Hvem kan modtage 
indsatsen 

Beboere i plejebolig

Brugerbetaling  Brugerbetalingen for vask af beboerens personlige tøj er 130 
kr./måneden.

 Brugerbetalingen for vask af beboerens sengelinned, håndklæder og 
dyner er 130 kr./ måneden.
Beboeren tilmelder sig vaskeordningen via servicekontrakten og 
brugerbetalingen opkræves som en del af servicepakken.

Ressourcer  Indsatsen tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren 
og medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende, hvis 
beboeren giver tilladelse hertil.

 Beboeren deltager aktivt i aktiviteterne for at vedligeholde/genvinde 
færdigheder.

 Arbejdet tilrettelægges ud fra gældende sikkerhedsregler for 
medarbejderne.  

 Indsatsen leveres af medarbejdere med de rette faglige kompetencer.
Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

Kvalitetskrav:
 At beboeren skal have mulighed for at få rent tøj på.
 At beboerens vaner og selvbestemmelse respekteres.
 At beboerens livskvalitet så vidt muligt bevares.
 At beboeren er tilfreds med tøjvasken og denne indsats indgår i 

tilfredshedsmålingen.
 Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til indsatsen. Den 

rehabiliterende tilgang skal tage afsæt i beboerens ressourcer ift. at 
kunne deltage i denne indsats. 
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Kvalitetsopfølgning sker vha. en brugertilfredshedsundersøgelse.
Lovgrundlag Lov om Social Service §§ 83, 84, 86 stk. 2 og 161



14

Indkøb af medicin
Indsats  Indkøb af medicin
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Der ydes hjælp til indkøb/bestilling af medicin og håndkøbsprodukter på 
Apoteket 1 x ugentligt.

Der er egenbetaling på medicin, leveringsomkostninger samt omkostninger 
i forbindelse med akutmedicin.

Ressourcer Indsatsen tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren og 
medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis beboeren giver 
tilladelse hertil.

Indsatsen leveres som udgangspunkt af medarbejdere med 
sundhedsfaglige kompetencer.

Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

Kvalitetsopfølgning sker vha. en brugertilfredshedsundersøgelse.

Lovgrundlag Lov om Social Service § 83
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Træning efter serviceloven – (vedligeholdende aktiviteter/træning) 
Indsats  Træning
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Træning omfatter:
 Vedligeholdelsestræning tilbydes beboeren, og skal ses som en 

integreret del af indsatsen, hvor der arbejdes målrettet på at 
vedligeholde dagligdags færdigheder. Træningen tager udgangspunkt i 
en konkret, individuel vurdering af beboernes ressourcer og 
belastninger og en væsentlig del af indsatsen består i at udvikle 
beboerens evne til selv at varetage træning.  Aktiviteter kan f.eks. 
omfatte træning af færdigheder så som tandbørstning, spisning og 
lignende.

 Træningen kan foregår individuelt og/eller i grupper, på plejecenteret 
og i beboernes egen bolig.

 Træning og behandling kan arrangeres med lægehenvisning til beboer, 
der har behov for indsatsen.

Plejecentret udfører relevante tests af beboerens funktionsniveau 
ved start og slut af det planlagte træningsforløb. Tests medvirker 
dels til at sætte mål, dels til at vurdere effekt af indsatsen.

Formålet med 
indsatsen

 At støtte beboeren til, så vidt muligt, at generhverve og vedligeholder 
funktionsniveau ift. dagligdagsfunktioner.

 At sikre at funktionsniveauet fastholdes så længe som muligt.
Hvem kan modtage 
indsatsen 

Beboere i plejebolig, der har midlertidig funktionsnedsættelse efter 
sygdomsforløb, som ikke er opstået i relation til sygehusbehandling. 
Træning efter Sundhedsloven vil ske i andet regi, og det kræver en 
Genoptræningsplan (GOP).

Forudsætninger: 
 Beboeren har et potentiale for vedligeholdende træning.
 Beboeren er motiveret eller kan motiveres til aktivt at indgå i et 

træningsforløb.
 Beboeren har behov for lindrende træning.

Ressourcer Indsatsen tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren og 
medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis beboeren giver 
tilladelse hertil.

Beboeren deltager aktivt i aktiviteterne for at vedligeholde/genvinde 
færdigheder.

Arbejdet tilrettelægges ud fra en arbejdspladsvurdering (APV) foretaget 
ved indflytning og efter gældende sikkerhedsregler for medarbejderne. 

Indsatsen leveres af medarbejdere med de rette faglige kompetencer.
Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

Der skal under træning arbejdes målrettet på at vedligeholde og 
generhverve færdigheder, således at beboeren fysisk, psykisk og socialt kan 
fastholde sit aktuelle funktionsniveau så længe som muligt.
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Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til at støtte borgeren i denne 
indsats. Den rehabiliterende tilgang skal tage afsæt i beboerens ressourcer.

Kvalitetsopfølgning sker vha. en brugertilfredshedsundersøgelse.
Lovgrundlag Lov om social service § 86,2
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Aktivitet
Indsats Aktivitet 
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Indsatsen har tre dimentiner og indeholder aktivering og stimulering af 
fysiske, psykiske og sociale forhold hos beboeren. 

Aktiviteter kan være Individuelle- eller holdaktiviteter alt efter behov og 
ønske og kan foregå på plejecenteret med støtte fra personalet eller 
frivillige.
Aktiviteter kan være integreret i andre indsatser fx personlig pleje og 
praktiske opgaver, hvor personalet stimulerer beboeren til at 
træne/vedligeholde eksisterende færdigheder.

Ud over eventuel udgift til forplejning og i nogle tilfælde til materialer skal 
deltagelse i aktiviteter være et tilbud uden egenbetaling.
Er der tale om en udflugt vil der forekomme egenbetaling på transport og 
adgangsbilletter til såvel beboeren selv og medarbejderen der ledsager 
(også hvis denne er en frivillig).

Formålet med 
indsatsen

Formålet med indsatsen er at beboeren aktiveres til at: 
 Vedligeholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder
 Bevare livskvalitet, selvværd, selvtillid og tryghed
 Bevare det sociale aspekt ved at deltage i aktiviteter sammen med 

andre
 Få gode oplevelser.

Indsatsen skal inddrage beboeren og tage udgangspunkt i dennes samlede 
ressourcer og understøtte sundhed, selvrespekt og integritet

Hvem kan modtage 
indsatsen 

Beboere, der bor i plejebolig.

Ressourcer Indsatsen tilrettelægges individuelt eller i grupper og i samarbejde mellem 
beboere og medarbejdere. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis 
beboeren giver tilladelse hertil.

Beboeren deltager aktivt i aktiviteterne for at vedligeholde/genvinde 
færdigheder.
De pårørende skal medtænkes som en ressource hvis beboeren ønsker 
dette og de pårørende har mulighed for det.

Arbejdet tilrettelægges ud fra en arbejdspladsvurdering (APV) foretaget 
ved indflytning og efter gældende sikkerhedsregler for medarbejderne.

Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

Kvalitetskrav:
 At beboeren bliver aktiveret fysisk, psykisk og socialt efter behov.
 At aktiviteterne bidrager til at beboeren oplever at blive medinddraget 

og respekteret som et selvstændigt menneske.
 At beboerens færdigheder vedligeholdes og/eller styrkes.
 At beboerens vaner og selvbestemmelse respekteres
 At beboerens livskvalitet så vidt muligt bevares
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Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til alle de aktiviteter som 
beboeren deltager i med fokus på at beboeren skal have en god oplevelse.

Kvalitetsopfølgning sker vha. en brugertilfredshedsundersøgelse.
Lovgrundlag Lov om Social Service § 81
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Forebyggelse og sundhedsfremme
Indsats Forebyggelse og sundhedsfremme
Indsatsbeskrivelse
Serviceniveau

Indsatsen forebyggelse og sundhedsfremme omfatter:
 Forebyggende- og sundhedsfremmende handlinger integreret i andre 

indsatser.
 At finde sygdomssymptomer i tidlige stadier fx:

 Tidlig opsporing og triagering som arbejdsredskab
 Tilskynde til lægebesøg hvis der opstår mistanke om sygdom,
 faldforebyggelse.

 At medvirke til, at forebygge tryksår, væskemangel samt 
underernæring. 

 At vejlede om træningsmuligheder for, at forebygge yderligere 
funktionsnedsættelse.

 At forhindre tilbagefald eller komplikationer, når sygdom og 
funktionsnedsættelse er opstået.

Sundhedsfremme: En indsats der rettes mod beboeren før problemerne 
melder sig for at bevare modstandskraft, livslyst, overskud til at se nye 
muligheder fx:
 Fysiske aktiviteter 
 Sociale og kulturelle aktiviteter
 Aktiviteter, der støtter det mentale

For alle beboere i plejebolig gives der forebyggelse og sundhedsfremme i 
tilknytning til de øvrige indsatser, som beboeren modtager.

Formål At beboeren forbliver rask så længe som muligt og undgår unødige 
indlæggelser.

Ressourcer Indsatserne tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren og 
medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis beboeren giver 
tilladelse hertil.

Beboeren deltager aktivt i vedligeholde/genvinde færdigheder.

Arbejdet tilrettelægges ud fra en arbejdspladsvurdering (APV) foretaget 
ved indflytning og efter gældende sikkerhedsregler for medarbejderne.  

Indsatserne leveres som udgangspunkt af medarbejdere med 
sundhedsfaglige kompetencer.

Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

 At beboerens vaner og selvbestemmelse respekteres
 At beboerens livskvalitet så vidt muligt bevares

 Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til at støtte borgeren i denne 
indsats. Den rehabiliterende tilgang skal tage afsæt i beboerens 
ressourcer.

Lovgrundlag Lov om Social Service § 83
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Anden hjælp til beboeren
Indsats Anden hjælp til beboeren

Indsatsbeskrivelse

Serviceniveau

Anden hjælp til beboeren omfatter:
 Omsorgstandpleje

Der ydes hjælp til at rekvirere omsorgstandpleje til beboer der på grund 
af vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun vanskeligt kan 
benytte det almindelige tandplejetilbud. Beboer i plejebolig kan få 
tilbudt omsorgstandpleje på stedet eller hos Omsorgstandplejen.
Der er en fast egenbetaling på indsatsen samt transport til 
omsorgstandplejen. 

 Hjælp til transport 
Der ydes hjælp til ansøgning om bevilling af kørsel til ambulant 
behandling på regionens hospital samt til læge/speciallæge i 
Kommunen. Som udgangspunkt er det beboerens eget ansvar at sørge 
for ledsagelse til ambulant behandling.

 Postomdeling
Post til beboeren lægges i beboerens postkasse ved hovedindgangen til 
plejecentret, der kan laves individuelle aftaler om at posten bringes til 
beboerens bolig. Dette kan indgå som en daglig aktivitet at hente post 
sammen med beboeren i egen postkasse. 

 Hjælp til frisør og fodpleje
Såfremt der ikke er nogen pårørende, kan der ydes hjælp til kontakt til 
fodpleje og frisør. Der er egenbetaling på begge ydelser. 

 Vederlagsfri træning
Såfremt beboeren ikke selv er i stand til det, ydes der hjælp til kontakt til 
egen læge med henblik på vederlagsfri træning med henblik på 
undersøgelse og behandling.

 Klippekort
Indsatsen ydes 30 min. 1 gang ugentligt. Det er muligt at spare op til 2 
timer/4 klip sammen. Aktiviteten i indsatsen aftales mellem beboeren 
og medarbejderen, under hensyntagen til borgerens ønsker samt 
medarbejdernes faglige kompetencer. Aktiviteten kan f.eks. være:
En gåtur, social hygge, spille spil, bytur, lægebesøg og frisørbesøg. 

Der ydes støtte og hjælp til kontakt til relevante samarbejdspartnere i 
forbindelse med undersøgelser og behandling af sygdom og/eller 
symptomer på sygdom.

Ressourcer Indsatserne tilrettelægges individuelt og i samarbejde mellem beboeren og 
medarbejderen. Det er vigtig at inddrage de pårørende hvis beboeren giver 
tilladelse hertil.

Beboeren deltager aktivt i aktiviteterne for at vedligeholde/genvinde 
færdigheder.

Arbejdet tilrettelægges ud fra en arbejdspladsvurdering (APV) foretaget ved 
indflytning og efter gældende sikkerhedsregler for medarbejderne.
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Kvalitetskrav og 
kvalitetsopfølgning

Kvalitetskrav:
 At beboeren oplever, at kunne få hjælp til de aktiviteter og gøremål som 

får dagligdagen til at fungere.
 Omsorgstandlægen skal kontaktes, når beboeren har behov for dette og 

noteres i den elektroniske omsorgsjournal
 Der skal tænkes rehabiliterende i forhold til pleje og omsorg af 

beboeren. Den rehabiliterende tilgang skal tage afsæt i beboerens 
ressourcer, ønsker og livshistorie.

Lovgrundlag Lov om Social Service § 83
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Særlige behov
Indsats Særlige behov
Formålet med 
indsatsen

Formålet med indsatsen er at:
 Sikre, at beboeren får den nødvendige hjælp i de tilfælde, hvor 

beboeren har særlige behov, som ikke kan tilgodeses inden for 
Kommunens øvrige kvalitetsstandarder og indenfor den normale 
normering. Hjælpen skal overstige det behov som forventes der er 
indeholdt i døgnplejen.

Hvem kan modtage 
indsatsen 

Beboere i plejebolig. Beboeren skal have særlige behov, som ikke kan 
tilgodeses inden for Kommunens besluttede serviceniveau og den 
gennemsnitlige døgnpleje. 

Hvilke kriterier indgår 
for tildeling af 
indsatsen

Det er centerchefen i Center for Sundhed og Omsorg, der kan bevilge 
ressourcer til en øget tilstedeværelse hos borger med særlige behov.
Tildelingen sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den 
enkelte beboers funktionsniveau og ressourcer og behov for hjælp ud 
over den gennemsnitlige døgnpleje. 
Plejecentret skal søge om ressourcer via et ansøgningsskema.

Tildelingen af ressourcer til øget tilstedeværelse hos borgere med særlige 
behov tildeles på baggrund af følgende kriterier:
 Borgere, der har en udadreagerende adfærd, som ikke kan 

forebygges med andre aktiviteter eller indsatser
 Borgere, der har en særlig sygdom, som ikke kan plejes uden øget 

tilstedeværelse
 Borgere, der har brug for øget opsyn ud over den gennemsnitlige 

døgnpleje
 Borgere, der har brug for skærmning fra de resterende borgere, 

hvilket kræver øget tilstedeværelse.
 Levering / omfang Plejecentret skal søge om at få tildelt ressourcer til øget tilstedeværelse 

omkring en borger. Det er centerchef i Center for Sundhed og Omsorg der 
efter en konkret, individuel vurdering, vurderer om der kan bevilges 
ressourcer til øget tilstedeværelse ved borger, herunder omfanget af 
timer og ressourcer.
Indsatsen gives altid i en afgrænset periode på max 14 dage, hvorefter der 
skal foreligge en handleplan fra plejecentret på, hvordan plejecentret vil 
sikre, at der sker en justering så denne indsats ikke længere er nødvendig. 
Det er centerchefen, der skal vurdere om indsatsen kan forlænges eller 
ophøre.

Indsatser ved særlige behov kan ikke byttes til andre indsatser.
Plejecentret skal med afsæt i den bestilte indsats udarbejde en plan for, 
hvordan indsatserne udføres i samarbejde med beboeren samt en plan 
for eventuel udfasning af indsatsen.

Der skal ved tilrettelæggelse af indsatsen i videst muligt omfang tages 
hensyn til særlige individuelle forhold.

Egenbetaling Alle særlige behovsindsatser er uden økonomiske konsekvenser for 
beboeren. 
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Lovgrundlag Lov om Social Service § 88
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Kvalitetsstandard for personlig pleje
Målgruppe  Borgere, som har brug for hjælp til personlig pleje på grund af 

nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.
Serviceniveau  For at modtage hjælp til personlig pleje, skal man visiteres til 

dette. Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering 
med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.  

 Som udgangspunkt skal borgeren jf. Serviceloven § 83 a have 
været igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til 
personlig pleje. Dette gælder både for nye borgere og borgere, 
der allerede modtager indsatser. 
Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, 
rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe 
problemet.

Servicemål  Det er kommunens visitation, der visiterer til personlig pleje.
 Personlig pleje iværksættes hurtigst muligt og som hovedregel fra 

dag til dag.
 Hørsholm Kommunes hjemmepleje og de private leverandører 

leverer indsatserne hele døgnet alle ugens dage året rundt.
 Leverandøren kan som hovedregel ikke aflyse. 

Formål  At bidrage til den bedst mulige sundhedstilstand.
 At hjælpe med at udvikle, genvinde og bibeholde evnen til at 

varetage egen pleje eller dele af den. 
Indhold i indsats og frekvens  Indsatserne kan tilbydes fra en gang om ugen op til flere gange i 

døgnet.
 Hjælp, støtte og vejledning til den nødvendige personlige pleje og 

hygiejne.
 Hjælp, støtte og vejledning til kropsbårne hjælpemidler.
 Indsatsen kan indeholde:

o Bad, gives som udgangspunkt 1 gang ugentligt 
o Øvre toilette (herunder mund-, tand- og/eller 

protesepleje, frisering, barbering og ansigtspleje, 
negleklipning på hænder og fødder).

o Nedre toilette (herunder nedre hygiejne samt vask 
omkring kateter og stomi)

o Af og påklædning (herunder hjælp til høreapparat, 
pudsning af briller, hjælp til kontaktlinser, hjælp til 
personlige hjælpemidler, hjælp til flystrømper og 
påtagning af nødkald)

o Toiletbesøg/bleskift, (herunder tømning af kateterpose/ 
kolbe/ bækkenstol).

Derudover:
o Mobilitet: Forflytning, vending og lejring
o Hjælp til at indtage mad og drikke.
o Linnedskift efter behov.
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Hvad kan ikke indgå i hjælpen:  Speciel fod,- og neglepleje på fødder eksempelvis diabetikere. Der 
henvises til fodterapeut.

 Speciel tandpleje af tænder eller proteser.

Leverandør Det er muligt at vælge, hvem der skal levere hjælpen til den 
personlige pleje. 
 Hørsholm Kommunes hjemmepleje. 
 Privatleverandører godkendt af Hørsholm Kommune.
 En person, man selv har udpeget. Personen skal godkendes og 

ansættes af Hørsholm Kommune. 
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 

omsorgsjournal. 
 Personlig pleje iværksættes hurtigst muligt og som hovedregel fra 

dag til dag. 
 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med vellignende 

foto. 
 Leverandøren skal tilpasse hjælpen i forbindelse med akutte 

ændringer i borgerens tilstand. 
 Leverandøren skal videregive oplysninger om borgerens tilstand til 

visitationen, hvis der er ændret behov for hjælp ud over 14 dage. 
 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde og tager udgangspunkt 

i den rehabiliterende tilgang. 
 Hjælpen bør gives af så få personer som muligt.
 Hjælpen gives indenfor et nærmere aftalte tidspunkt, plus/minus 

en time, ellers skal borgeren kontaktes.
Krav til borgeren  Ved afbud skal borgeren melde afbud til leverandøren senest kl. 

12.00 dagen før.  
 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 

individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.
Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren. 

 Aflyser borgeren et besøg, erstatter leverandøren som 
udgangspunkt ikke besøget. 

Hjemmet som arbejdsplads  Det kan være nødvendigt at ændre i boligindretningen for at 
kunne udføre den personlige pleje. 

 Det kan være nødvendigt at opsætte en elektronisk dørlås, hvis 
borgeren ikke selv kan åbne.

 Der må ikke ryges (ej heller E-cigaretter), mens medarbejderen er 
i hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter før, 
medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

 Hjælpemidler, som er nødvendige af hensyn til hjælpens 
udførelse, stilles til rådighed af kommunen, uanset om hjælpen 
udføres af kommunal eller privatleverandører. Dette kan fx være 
en plejeseng eller en lift.
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 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder. 

 Den kommunale hjemmepleje eller privatleverandøren yder 
erstatning, hvis en medarbejder beskadiger ting i borgerens hjem.  
Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan henføres til almindelig 
slitage.

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Tilsyn.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 

Lovgrundlag  Serviceloven §§ 83, 87 og 88

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 
henvende sig til visitationen. 

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen.

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, 

skal borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed. 

Skift af leverandør  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved 
henvendelse til visitator. 

 Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel. 
Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på telefon 

48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk 

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for omsorgs- og tilsynsbesøg
Målgruppe  Borgere, som er ude af stand til at strukturere hverdagen. 

 Omsorgsbesøg er for borgere, der har brug for personassistance 
til at sikre sammenhæng i hverdagen.

Serviceniveau  For at modtage indsatsen skal man visiteres til denne. 
 Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 

udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. 
 Som udgangspunkt skal borgeren jf. serviceloven § 83 a have 

været igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til 
omsorgs og tilsyns besøg. Dette gælder både for nye borgere og 
borgere, der allerede modtager indsatser. 
Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, 
rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe 
problemet.

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen aftales et tidspunkt for 
visitationen. 

 Indsatsen iværksættes senest 3 hverdage efter visitationen.
Formål  At skabe tryghed og struktur i hverdagen, samt observere om der 

er behov for andre indsatser ved omsorgsbesøg.
 At sikre borgerens fysiske velbefindende ved tilsynsbesøg.

Indhold i indsats og frekvens  Støtte
 Samtale
 Guidning
 Ved omsorgsbesøg gives hjælp til at sikre sammenhæng i 

hverdagen, f.eks. til start på dagen eller instruktion af gøremål, 
samt observere behov for indsats.

 Tilsynsbesøg kan være et besøg eller en opringning.
 Tilsynsbesøg er oftest midlertidigt, f.eks. i forbindelse med 

udskrivelse fra hospital.
Leverandør Borgeren kan selv vælge, hvem der skal levere indsatsen.

 Hørsholm Kommunes hjemmepleje. 
 Privatleverandører godkendt af Hørsholm Kommune.
 En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes 

og ansættes af Hørsholm Kommune.
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 

omsorgsjournal. 
 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med 

vellignende foto.
 Leverandøren skal tilpasse hjælpen i forbindelse med akutte 

ændringer i borgerens tilstand.
 Leverandøren skal videregive oplysninger om borgerens tilstand 

til visitationen, hvis der er ændret behov for hjælp ud over 14 
dage. 
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 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde og tager udgangspunkt 
i den rehabiliterende tilgang. 

 Hjælpen udføres af så få personer som muligt.
Krav til borgeren  Ved afbud skal borgere melde afbud til leverandøren senest kl. 

12.00 dagen før.  
 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 

individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.

 Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren. 

 Aflyser borgeren et besøg, erstatter leverandøren som 
udgangspunkt ikke besøget.

Hjemmet som arbejdsplads  Der må ikke ryges, mens medarbejderen er i hjemmet, og der skal 
luftes ud 5 – 10 minutter, før medarbejderen kommer, hvis der er 
røget i hjemmet. 

 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder.

 Leverandøren yder erstatning, hvis en medarbejder beskadiger 
ting i borgerens hjem.  Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan 
henføres til almindelig slitage.

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Tilsyn.
 Revisitation efter behov. 

Lovgrundlag Serviceloven § 83 og 88

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal der rettes 
henvendelse visitationen. 

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen.

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.

Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, skal 
borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.

Skift af leverandør  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved 
henvendelse til visitator. 

 Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel.
Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på telefon 

48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for tilberedning af morgenmad, smøre snitter        
 og anretning af mad

Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at smøre, opvarme eller anrette mad 
og drikke.

Serviceniveau  For at modtage hjælp til tilberedning af måltid, skal man visiteres 
til dette. 

 Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. 

 Som udgangspunkt skal borgeren jf. serviceloven § 83 a have 
været igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til 
tilberedning af mad. Dette gælder både for nye borgere og 
borgere, der allerede modtager indsatser. 
Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, 
rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe 
problemet.

 Indsatsen gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan 
udføre opgaven. 

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen, aftales et tidspunkt for 
visitationen.

 Indsatsen iværksættes hurtigst muligt og som hovedregel fra dag 
til dag.

Formål At borgeren tilbydes hjælp til at smøre, opvarme eller anrette 
måltider.

Indhold i indsats og frekvens  Personassistance til anretning af mad og drikke til måltider gives 
op til flere gange dagligt.

 Personassistance til tilberedning af morgenmad og smørrebrød en 
gang dagligt.

 Opvask og oprydning i køkkenet i forbindelse med tilberedning af 
morgenmad.

 Der vaskes udelukkende op efter borgeren.
 Der anrettes som udgangspunkt kold mad om aftenen.
 Hvis der anrettes varm mad, varmes maden i mikroovn.

Leverandør Borgeren kan selv vælge, hvem der skal levere indsatsen.
 Hørsholm Kommunes hjemmepleje. 
 Privatleverandører godkendt af Hørsholm Kommune.
 En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes 

og ansættes af Hørsholm Kommune.
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 

omsorgsjournal. 
 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser.
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med 

vellignende foto.
 Leverandøren skal tilpasse hjælpen i forbindelse med akutte 

ændringer i borgerens tilstand.
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 Leverandøren skal videregive oplysninger om borgerens tilstand 
til visitationen, hvis der er ændret behov for hjælp ud over 14 
dage. 

 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde og tager udgangspunkt 
i den rehabiliterende tilgang. 

 Hjælpen udføres af så få personer som muligt. 
Krav til borgeren  Hjælpen udføres kun, når borgeren er til stede i hjemmet. Det er 

derfor vigtigt, at melde afbud til leverandøren senest kl. 12.00 
dagen før.  

 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 

individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.
Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren. 

 Borgeren skal selv stille mikrobølgeovn til rådighed i tilfælde hvor 
måltiderne skal opvarmes.

Hjemmet som arbejdsplads  Der må ikke ryges (ej heller E-cigaretter), mens medarbejderen er 
i hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før 
medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder.

 Leverandøren yder erstatning, hvis en medarbejder beskadiger 
ting i borgerens hjem.  Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan 
henføres til almindelig slitage.

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Tilsyn.
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag Serviceloven § 83, § 87 og § 88

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 
henvende sig til visitationen. 

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen.

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, 

skal borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.
Skift af leverandør  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved 

henvendelse til visitator. 
 Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel.

Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på telefon 
48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for rengøring
Målgruppe  Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse 

med rengøring på grund af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne.

Serviceniveau  For at modtage hjælp til rengøring skal man visiteres til dette.
Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.  

 Som udgangspunkt skal borgeren jf. serviceloven § 83 a have 
været igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til 
rengøring. Dette gælder både for nye borgere og borgere, der 
allerede modtager indsatser.
Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, 
rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe 
problemet.

 Rengøring gives til et areal svarende til en 2-værelses lejlighed (ca. 
67 m2) i de dagligt benyttede rum, entre, køkken, bad/toilet, 
opholdsstue og soveværelse.

 Indsatsen gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan 
udføre opgaven.

 Indsatsen udføres i dagtimerne på hverdage.
Servicemål  Det er kommunens visitation, der visiterer til rengøring.

 Indsatsen rengøring iværksættes senest 12 hverdage efter 
bevillingen.

 I tilfælde af aflysning får borgeren tilbudt erstatningshjælp senest 
inden for 5 hverdage.

Formål  At sikre den vedligeholdende rengøring sammen med borgeren i 
de dagligt benyttede rum. 

Indhold i indsats og frekvens  Indsatsen rengøring leveres 17 gange årligt fordelt med rengøring 
hver tredje uge.

 En rengøringsindsats kan vare op til 45 min. 
 Rengøring kan omfatte følgende opgaver: 

o Tørre støv af på vandrette flader, vindueskarme, borde og 
hylder, hvor dette er muligt, og der ikke står meget nips.

o Støvsugning af gulve og gulvtæpper. 
o Gulvvask. 
o Rengøring af sanitet i badeværelse og køkken. 
o Aftørring med vand og miljøgodkendte rengøringsmidler. 
o Øvrige opgaver kan bl.a. være at vande blomster, lufte ud 

og vaske hjælpemidler.
Fleksibel hjemmehjælp  Der er mulighed for at vælge en anden hjælp end den visiterede. 

Dette gælder alene hjælp til rengøring.
 Valgfriheden består i, at borgeren helt eller delvist kan fravælge 

rengøringen til fordel for noget andet.
 Medarbejderen vurderer sammen med borgeren, hvornår og i 

hvilken sammenhæng den visiterede hjælp tilsidesættes for en 
anden hjælp. Det er hjemmeplejen eller den private leverandør, 
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der har det overordnende ansvar, og medarbejderen afgør om det 
er fagligt forsvarligt at bytte indsatsen. 

 Medarbejderen registrerer, at hjælpen er byttet. Hvis den 
visiterede hjælp fravælges eller byttes med en anden indsats, kan 
der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført. 

 Hvis borgeren gentagne gange fravælger eller bytter den 
visiterede hjælp med en anden hjælp, vil der blive foretaget en ny 
vurdering og visitation. 

Leverandør Det er muligt at vælge, hvem der skal levere hjælpen til rengøring.
 Hørsholm Kommunes hjemmepleje. 
 Privatleverandører godkendt af Hørsholm Kommune.
 En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes 

og ansættes af Hørsholm Kommune.
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 

omsorgsjournal. 
 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med 

vellignende foto.
 Leverandøren skal tilpasse hjælpen i forbindelse med akutte 

ændringer i borgerens tilstand.
 Leverandøren skal videregive oplysninger om borgerens tilstand 

til visitationen, hvis der er ændret behov for hjælp ud over 14 
dage. 

 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde og tager udgangspunkt 
i den rehabiliterende tilgang. 

 Hjælpen udføres af så få personer som muligt. 
Krav til borgeren  Borgeren skal som udgangspunkt have ryddet op inden rengøring.

 Hjælpen udføres kun, når borgeren er til stede i hjemmet. Der kan 
efter konkret, individuel vurdering afviges fra dette. Fuldmagt 
kræves. 

 Det er vigtigt, at melde afbud til leverandøren senest kl. 12.00 
dagen før. 

 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 
individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.
Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren. 

 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Aflyser borgeren et besøg, erstatter leverandøren som 

udgangspunkt ikke besøget.

Borgeren skal selv anskaffe: 
 Miljøgodkendte rengøringsmidler 
 Rene klude
 Støvsuger med teleskoprør så den kan tilpasses den enkelte 

medarbejders arbejdsstillingen. Støvsugerslangen skal desuden 
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have en længde, så den kan komme bag om ryggen på 
medarbejderen. 

 Fladmoppesystem bestående af moppe med drejehoved og 
teleskopskaft, der skal kunne blive mellem 120 - 160 cm. Langt, og 
spand med vridesystem.

Hjemmet som arbejdsplads  Der må ikke ryges (ej heller E-cigaretter), mens medarbejderen er 
i hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før 
medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder.

 Leverandøren yder erstatning, hvis en medarbejder beskadiger 
ting i borgerens hjem.  Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan 
henføres til almindelig slitage. 

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Tilsyn.
 Borgertilfredshedsundersøgelser.
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag  Serviceloven §§ 83, 87 og 88 
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 

henvende sig til visitationen. 
 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 

høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 
 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 

sagen til Ankestyrelsen.
 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, 

skal borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.
Skift af leverandør  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved 

henvendelse til visitator. 
 Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel.

Kontakt til visitationen  Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på telefon nr.  
48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for oprydning
Målgruppe  Borgere, som er ude af stand til at rydde op på grund af nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne.
Serviceniveau  For at modtage indsatsen skal man visiteres til denne.

Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.  

 Oprydning gives til et areal svarende til en 2-værelses lejlighed 
(ca. 67 m2).

 Indsatsen gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan 
udføre opgaven.

 Som udgangspunkt skal borgeren jf. Serviceloven § 83 a have 
været igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til 
tøjvask. Dette gælder både for nye borgere og borgere, der 
allerede modtager indsatser. 
Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, 
rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe 
problemet.

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen, aftales et tidspunkt for 
visitationen.

 Indsatsen iværksættes senest 12 hverdage efter visitationen.
Formål  At sikre den vedligeholdende oprydning sammen med borgeren i 

de dagligt benyttede rum.
Indhold i indsats og frekvens  Indsatsen ydes efter behov i dagtimerne på hverdage.

 Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Personassistance til oprydning kan indeholde:
 Almindelig oprydning i benyttede rum
 Bortskaffelse af skraldepose

Leverandør Borgeren kan selv vælge, hvem der skal levere indsatsen.
 Hørsholm Kommunes hjemmepleje. 
 Privatleverandører godkendt af Hørsholm Kommune.
 En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes 

og ansættes af Hørsholm Kommune.
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 

omsorgsjournal. 
 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med 

vellignende foto.
 Leverandøren skal tilpasse hjælpen i forbindelse med akutte 

ændringer i borgerens tilstand.
 Leverandøren skal videregive oplysninger om borgerens tilstand 

til visitationen, hvis der er ændret behov for hjælp ud over 14 
dage. 

 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde og tager udgangspunkt 
i den rehabiliterende tilgang. 



15

 Hjælpen udføres af så få personer som muligt. 
Krav til borgeren  Hjælpen udføres kun, når borgeren er til stede i hjemmet. Det er 

derfor vigtigt, at melde afbud til leverandøren senest kl. 12.00 
dagen før.  Der kan efter en konkret, individuel vurdering afviges 
fra dette. Fuldmagt kræves.

 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 

individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.

 Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren. 

 Aflyser borgeren et besøg, erstatter leverandøren som 
udgangspunkt ikke besøget.

Hjemmet som arbejdsplads  Der må ikke ryges (heller ikke E-cigaretter), mens medarbejderen 
er i hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før 
medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder.

 Leverandøren yder erstatning, hvis en medarbejder beskadiger 
ting i borgerens hjem.  Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan 
henføres til almindelig slitage.

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Tilsyn.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag  Serviceloven §§ 83, 87 og 88 
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 

henvende sig til visitationen. 
 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 

høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 
 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 

sagen til Ankestyrelsen.
 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, 

skal borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.
Skift af leverandør  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved 

henvendelse til visitator. 
 Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel.

Kontakt til visitationen  Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på 
telefon nr. 48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for madlevering
Målgruppe  Borgere, som af fysiske og psykiske årsager skønnes at have behov 

for madlevering.
 Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse 

med tilberedning af den varme mad.
 Borgere, som er ude af stand til selv at hente mad på 

aktivitetscenteret.
 Borgere og deres pårørende, hvor der er behov for aflastning 

omkring madlavningen.
Serviceniveau  For at modtage madlevering, skal man visiteres til dette. 

 Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. 

 Der er egenbetaling på madlevering.
 Indsatsen gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan udføre 

opgaven.
Servicemål  Ved henvendelse til visitationen, aftales et tidspunkt for 

visitationen. 
Formål  At sikre at borgeren opretholder en tilstrækkelig ernæringsmæssig 

tilstand.
 At tilbyde en alsidig og ernæringsrigtig kost.
 At yde en forebyggende indsats for at undgå underernæring og 

fejlernæring. 
Indhold i indsats og frekvens  En hovedret med levering.

 Frekvensen afhænger af borgerens visitation
Særligt for 
Breelteparkens 
centralkøkken 
 

Der kan leveres mad hver dag. 
Leveringen af mad skal være minimum 3 gange om 
ugen.

Maden leveres i køleskab eller på køkkenbord.
Breelteparken leverer varm mad eller kølet mad klar 
til opvarmning.

 Kølet mad leveres mellem kl. 9:00 og 11:00 
 Varm mad leveres mellem kl. 11:00 til 12:30
 Der kan også tilkøbes madpakke og biret

Breelteparken kan levere speciallavet kost efter den 
enkelte borgers behov.

Madleveringen fra Breelteparken fungerer som 
tilsyn – med mindre borgeren har fravalgt dette 
skriftligt.

Centralkøkkenets priser og retningslinjer omkring 
elektronisk dørlås, genbestilling og afbestilling af 
maden, menuplaner og kontaktoplysninger er oplyst 
i køkkenets serviceinformation, som udleveres ved 
visitation til indsatsen. 
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Derudover kan informationerne findes på 
Breelteparkens hjemmeside 
www.breelteparken.horsholm.dk 

Særligt for 
leverandører 
antaget jf. 
fritvalgsbeviset

Antal leveringer aftales med den godkendte 
privatleverandør.
Maden leveres og er enten varm eller kold afhængig 
af privatleverandør.
Leveringstidspunkt aftales mellem borger og 
leverandør.
Leverandører antaget jf. fritvalgsbeviset skal ikke 
føre tilsyn ved udbringning af maden.

Leverandør  Hørsholm Kommune har aftale om madlevering med 
Breelteparkens Centralkøkken. 

 Udbringning af mad varetages af Breelteparkens køkken ved 
Nordsjællands Brandvæsen.

 Ved madlevering med fritvalgsbevis antager borgeren selv en 
privatleverandør af madlevering.

 Udbringning af mad med fritvalgsbevis varetages af den godkendte 
privatleverandør.

Krav til leverandøren  Leverandøren forpligter sig til at levere den bestilte mad på de 
fastsatte tidspunkter.

 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 
relevant faglig kompetence.

 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med vellignende 
foto.

Særligt for 
Breelteparkens 
centralkøkken

 Leverandøren skal anvende kommunens 
elektroniske omsorgsjournal i forbindelse med 
bestillinger/ afbestillinger og ændringer. 

 Leverandøren skal føre tilsyn ved udbringning af 
maden (med mindre borgeren har frasagt sig 
tilsynet) og give besked til hjemmeplejen ved 
ændring i borgers tilstand.

Særligt for 
leverandører 
antaget jf. 
fritvalgsbeviset

 Leverandøren skal være CVR-registreret.
 Leverandøren skal være i stand til at sende en 

elektronisk faktura til kommunen.
 Leverandøren skal kunne levere maden.
 Leverandøren skal godkendes af kommunen på 

baggrund af Fødevarestyrelsens tilsynsrapport og 
smiley-ordning.

Krav til borgeren  Borgeren afholder alle udgifter også i tilfælde, hvor chaufføren går 
forgæves, og borgeren ikke har afmeldt maden indenfor tidsfristen.

 Borgeren skal selv afmelde madlevering ved ferier eller lignende. 
Særligt ved 
levering fra 
Breelteparkens 
centralkøkken

 Borgeren skal have elektronisk dørlås.
 Borgeren skal være hjemme ved levering af varm 

mad.
 Hvis borgeren ikke er hjemme og maden ikke er 

afmeldt, vil personalet, af hensyn til borgerens 
sikkerhed, undersøge hvor borgeren er. Borgeren 

http://www.breelteparken.horsholm.dk/
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og de pårørende vil blive forsøgt kontaktet flere 
gange i løbet af dagen. 

 Ved afbestilling og genbestilling af mad, skal 
borgeren i god tid og senest dagen før mellem kl. 
12.00-13.00 (hverdage) give besked til 
Breelteparkens køkken på telefon 45160985.

 Ved indlæggelser og udskrivelser giver 
visitationen Breelteparkens køkken besked om 
dette.

Særligt for 
borgere der 
anvender 
fritvalgsbeviset

 Borgeren skal træffe aftale med en 
privatleverandør om køb af et hovedmåltid.

 Borgeren skal kontakte kommunen med henblik 
på at få leverandøren godkendt.

 Borgeren er ansvarlig for, at både borger og 
leverandør underskriver fritvalgsbeviset, og for 
at beviset efterfølgende returneres til Hørsholm 
Kommune.

 Borgeren skal kunne administrere 
madordningen, herunder bestilling og afbestilling 
til leverandøren. Dette gælder både ved ferier og 
indlæggelser. 

 Borgeren skal håndtere betaling af evt. merpris.
 Borgeren skal kunne bestille en sund og 

næringsrigtig kost.
 Borgeren skal være hjemme ved levering af 

maden.
Hjemmet som arbejdsplads  Der må ikke ryges (ej heller E-cigaretter), mens medarbejderen er i 

hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før medarbejderen 
kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

Betaling Der er brugerbetaling ved madlevering
Opfølgning  Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.

 Brugertilfredshedsundersøgelser. 
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag Serviceloven § 83 og § 88
Serviceloven § 91 for fritvalgsbeviset.

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 
henvende sig til visitationen. 

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen.

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, skal 

borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.
Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på telefon 

nr. 48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for tøjvask
Målgruppe  Borgere, som er ude af stand til at vaske tøj på grund af nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Serviceniveau  For at modtage tøjvask, skal man visiteres til dette. 

 Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

 Der gives hjælp til tøjvask i de tilfælde, hvor der er en 
vaskemaskine i hjemmet eller i bebyggelsen. 

 Hvis der er vaskemaskine i hjemmet, er det denne der benyttes. 
Tøjet tørres i hjemmet.

 Indsatsen gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan 
udføre opgaven.

 Som udgangspunkt skal borgeren jf. Serviceloven § 83 a have 
været igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til 
tøjvask. Dette gælder både for nye borgere og borgere, der 
allerede modtager indsatser. 
Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, 
rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe 
problemet.

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen, aftales et tidspunkt for 
visitationen. 

 Indsatsen iværksættes senest 12 hverdage efter visitationen.
 I tilfælde af aflysning får borgeren tilbudt erstatningshjælp senest 

inden for 5 hverdage.
Formål  At borgeren har rent tøj til rådighed.
Indhold i indsats og frekvens o Tøjvask ydes hver 14. dag. 

o Indsatsen leveres på hverdage i dagtimerne.
o Personassistance til enkelte eller de fleste opgaver i 

forbindelse med tøjvask:
Vask i egen maskine:

o Hjælp til at sortere og vaske tøj
o Ophængning og nedtagning af tøj/ tørretumbling i egen 

tumbler
o Lægge tøj sammen og på plads

Vask i beboervaskeri:
o Hjælp til at sortere, pakke og transportere tøjet til vaskeri 
o Vaske tøjet
o Ophængning og nedtagning af tøj/ tørretumbling
o Lægge tøj sammen, transportere tøjet hjem og lægge på plads 

Leverandør Borgeren kan selv vælge, hvem der skal levere hjælp til tøjvask.
 Hørsholm Kommunes hjemmepleje. 
 Privatleverandører godkendt af Hørsholm Kommune.
 En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes 

og ansættes af Hørsholm Kommune.
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 

omsorgsjournal.  
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 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med 

vellignende foto.
 Leverandøren skal tilpasse hjælpen i forbindelse med akutte 

ændringer i borgerens tilstand.
 Leverandøren skal videregive oplysninger om borgerens tilstand 

til visitationen, hvis der er ændret behov for hjælp ud over 14 
dage. 

 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde og tager udgangspunkt 
i den rehabiliterende tilgang. 

 Hjælpen bør gives af så få personer som muligt.
Krav til borgeren  Hjælpen udføres kun, når borgeren er til stede i hjemmet. Det er 

derfor vigtigt, at melde afbud til leverandøren senest kl. 12.00 
dagen før. Der kan efter konkret, individuel vurdering afviges fra 
dette. Fuldmagt kræves. 

 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 

individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.
Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren. 

 Aflyser borgeren et besøg, erstatter leverandøren som 
udgangspunkt ikke besøget. 

 Borgeren afholder selv alle udgifter forbundet med ydelsen. 
Hjemmet som arbejdsplads  Der må ikke ryges (ej heller E-cigaretter), mens medarbejderen er 

i hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før 
medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder. 

 Leverandøren yder erstatning, hvis en medarbejder beskadiger 
ting i borgerens hjem.  Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan 
henføres til almindelig slitage.

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Borgertilfredshedsundersøgelser
 Tilsyn
 Revisitation efter behov

Lovgrundlag Serviceloven §§ 83 og 88 
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 

henvende sig til visitationen. 
 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 

høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 
 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 

sagen til Ankestyrelsen.
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 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, 

skal borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.
Skift af leverandør  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved 

henvendelse til visitator. 
 Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel.

Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på 
telefon 48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for linnedskift
Målgruppe  Borgere som er ude af stand til at varetage linnedskift på grund af 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Serviceniveau  For at modtage hjælp til linnedskift skal man visiteres til dette.

Ved visitationen foretages en individuel konkret vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. 

 Linnedskift gives som en separat indsats og kun i de hjem, hvor 
det ikke er indeholdt i personlig pleje.

 Som udgangspunkt skal borgeren jf. serviceloven § 83 a have 
været igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til 
linnedskift. Dette gælder både for nye borgere og borgere, der 
allerede modtager indsatser. 
Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, 
rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe 
problemet.

 Indsatsen gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan 
udføre opgaven.

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen, aftales et tidspunkt for 
visitationen. 

 Indsatsen iværksættes senest 12 hverdage efter visitationen.
 I tilfælde af aflysning får du tilbudt erstatningshjælp senest inden 

for 5 hverdage.
Formål  At få skiftet sengetøj.
Indhold i indsats og frekvens  Personassistance til dele af eller hele opgaven. 

 Indsatsen linnedskift leveres hver 14. dag.
 Indsatsen gives som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage.
 Indsatsen linnedskift gives som en separat indsats og kun i de 

hjem, hvor det ikke er indeholdt i personlig pleje.
Leverandør Borgeren kan selv vælge, hvem der skal levere hjælp til linnedskift.

 Hørsholm Kommunes hjemmepleje. 
 Privatleverandører godkendt af Hørsholm Kommune.
 En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal 

godkendes og ansættes af Hørsholm Kommune.
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 

omsorgsjournal. 
 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser.
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med 

vellignende foto.
 Leverandøren skal tilpasse hjælpen i forbindelse med akutte 

ændringer i borgerens tilstand.
 Leverandøren skal videregive oplysninger om borgerens tilstand 

til visitationen, hvis der er ændret behov for hjælp ud over 14 
dage. 

 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde og tager udgangspunkt 
i den rehabiliterende tilgang. 
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 Hjælpen udføres af så få personer som muligt. 
Krav til borgeren  Borgeren er selv ansvarlig for at levere rent linned.

 Hjælpen udføres kun, når borgeren er til stede i hjemmet. Det er 
derfor vigtigt, at melde afbud til leverandøren senest kl. 12.00 
dagen før. Der kan efter individuel konkret vurdering afviges fra 
dette. Fuldmagt kræves.

 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 

individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.

 Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren.

 Aflyser borgeren et besøg, erstatter leverandøren som 
udgangspunkt ikke besøget. 

Hjemmet som arbejdsplads  Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø skal det være muligt at 
komme til sengen fra begge sider, når lagnet skal skiftes.

 Der må ikke ryges (ej heller E-cigaretter), mens medarbejderen er 
i hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før 
medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder. 

 Leverandøren yder erstatning, hvis en medarbejder beskadiger 
ting i borgerens hjem.  Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan 
henføres til almindelig slitage.

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Tilsyn.
 Revisitation efter behov. 

Lovgrundlag Serviceloven § 83 og 88
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 

henvende sig til visitationen. 
 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 

høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 
 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 

sagen til Ankestyrelsen.
 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, 

skal borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.
Skift af leverandør  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved 

henvendelse til visitator. 
 Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel.

Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på telefon nr. 
48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for planlægning af indkøb
Målgruppe  Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er 

visiteret til hjælp til indkøb, og som har brug for støtte og hjælp til 
planlægning af indkøb, herunder bestille varer telefonisk eller 
elektronisk. 

Serviceniveau  For at modtage indsatsen skal man visiteres til dette. 
Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. 

 Som udgangspunkt skal borgeren jf. serviceloven § 83 a have været 
igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til indsatsen. 
Dette gælder både for nye borgere og borgere, der allerede 
modtager indsatser. 
Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, rehabilitering, 
træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe problemet.

 Indsatsen gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan udføre 
opgaven.

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen, aftales et tidspunkt for 
visitationen. 

 Indsatsen iværksættes senest 12 hverdage efter visitationen.
Formål  Formål med indsatsen er at sørge for, at borgeren får hjælp til at 

planlægge et indkøb, så borgeren har de nødvendige dagligvarer til 
brug i husholdningen.

Indhold i indsats og frekvens Indsatsen indeholder:
 Hjælp til at se hvad borger mangler af varer
 Hjælp til at udfylde indkøbsliste
 Evt. hjælp til at bestille varer hos leverandør

Leverandør Borgeren kan selv vælge, hvem der skal være leverandør til indsatserne.
 Hørsholm Kommunes hjemmepleje. 
 Privatleverandører godkendt af Hørsholm Kommune.
 En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og 

ansættes af Hørsholm Kommune.
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 

omsorgsjournal.  
 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med vellignende 

foto.
 Leverandøren skal tilpasse hjælpen i forbindelse med akutte 

ændringer i borgerens tilstand.
 Leverandøren skal videregive oplysninger om borgerens tilstand til 

visitationen, hvis der er ændret behov for hjælp ud over 14 dage. 
 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde og tager udgangspunkt i 

den rehabiliterende tilgang. 
 Hjælpen udføres af så få personer som muligt. 
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Krav til borgeren  Hjælpen udføres kun, når borgeren er til stede i hjemmet. Det er 
derfor vigtigt at melde afbud til leverandøren senest kl. 12.00 dagen 
før.  

 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 

individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.
Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren. 

 Aflyser borgeren et besøg, erstatter leverandøren som 
udgangspunkt ikke besøget.

Hjemmet som arbejdsplads  Der må ikke ryges (ej heller E-cigaretter), mens medarbejderen er i 
hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før medarbejderen 
kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder.

 Leverandøren yder erstatning, hvis en medarbejder beskadiger ting i 
borgerens hjem.  Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan henføres 
til almindelig slitage.

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige arbejde.
 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Tilsyn.
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag Serviceloven § 83 og § 88 
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal der rettes 

henvendelse til visitationen. 
 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 

høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 
 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen 

til Ankestyrelsen.
 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, skal 

borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.
Skift af leverandør  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved 

henvendelse til visitator. 
 Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel.

Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på 
telefon nr. 48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb
Målgruppe  Borgere i målgruppen for hjemmepleje efter serviceloven § 83 og 

som kan profitere af et rehabiliteringsforløb og dermed udskyde 
og nedsætte behovet for hjælp til personlig pleje eller praktisk 
bistand.

Serviceniveau  For at modtage et rehabiliteringsforløb, skal man visiteres til 
dette. Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering 
med udgangspunkt i borgerens ressourcer, potentiale og mål.  

 Et rehabiliteringsforløb er et korterevarende og tidsafgrænset 
forløb, som udgangspunkt maksimalt 8 uger.

 Når borgeren afslutter rehabiliteringsforløb, foretager visitationen 
en konkret, individuel vurdering med henblik på, om borgeren skal 
afsluttes eller er berettiget til hjælp efter § 83.

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen, aftales et tidspunkt for 
visitationen.

 Borgeren kontaktes 1-2 hverdage efter der er modtaget 
henvendelse fra visitationen, og der aftales dato for 
opstartsmøde. 

 Leverandøren kan som hovedregel ikke aflyse.
Formål  At give borgere i målgruppen for hjemmepleje mulighed for at 

udvikle eller genvinde deres funktionsevne for dermed at opnå 
øget livskvalitet og meningsfuldhed i hverdagen.

 At borgeren opnår selvstændighed i flest mulige 
hverdagsaktiviteter, der knyttes op til indsatser under personlig 
pleje og praktisk hjælp.

 At borgeren oplever en sammenhængende og helhedsorienteret 
indsats. 

Indhold i indsats og frekvens  Rehabiliteringsforløbet foregår i borgerens hjem og nærmiljø.
 Rehabiliteringsforløb sker i dagtimer på hverdage.
 Rehabiliteringsforløbet gives i forbindelse med praktiske opgaver 

og eller personlig pleje.
 Frekvensen for en rehabiliterende indsats tilrettelægges ud fra en 

konkret individuel vurdering.
Leverandør  Rehabiliteringsforløb koordineres af Hørsholm Kommune.

 Forløbet leveres af Hørsholm Kommune eller privatleverandører 
godkendt af Hørsholm Kommune.

Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 
omsorgsjournal. 

 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med vellignende 

foto. 
 Leverandøren skal tilpasse rehabiliteringsindsatserne i forbindelse 

med akutte ændringer i borgerens tilstand. 
 Rehabiliteringsindsatsen sker i et respektfuldt samarbejde mellem 

borger og medarbejder. 
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 Borgeren skal kontaktes, hvis besøget afviger med mere end en 
time fra aftalt tidspunkt. 

Krav til borgeren  Det forventes, at borgeren tager ansvar og deltager aktivt i 
rehabiliteringsforløbet.

 Ved aflysning skal borgeren kontakte planlæggerne i det 
pågældende distrikt eller koordinatorerne på Louiselund.

 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 

individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.
Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren.

Hjemmet som arbejdsplads  Det kan være nødvendigt at ændre i boligindretningen for at 
kunne arbejde med de rehabiliterende aktiviteter. 

 Det kan være nødvendigt at opsætte en elektronisk dørlås, hvis 
borgeren ikke selv kan åbne.

 Der må ikke ryges (ej heller E-cigaretter), mens medarbejderen er 
i hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter før, 
medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

 Hjælpemidler, som er nødvendige for at kunne arbejde med de 
rehabiliterende aktiviteter, stilles til rådighed af kommunen. Dette 
kan fx være en rollator, en badetaburet m.m.

 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder. 

 Leverandøren yder erstatning, hvis en medarbejder beskadiger 
ting i borgerens hjem.  Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan 
henføres til almindelig slitage.

Opfølgning på forløbet  Opfølgning sker løbende gennem hele forløbet mellem borgere, 
medarbejdere og andre samarbejdspartnere. 

 Ved tværfaglige rehabiliteringsmøder ugentligt. 
 Borgertilfredshedsundersøgelser.
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag  Serviceloven § 83a

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 
henvende sig til visitationen. 

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen.

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejder eller udførelsen af en indsats, skal 

borgeren rette henvendelse til relevant personaleleder.
Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på telefon 

48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for nødkald
Målgruppe Borgere, som har brug for akut hjælp fra hjemmeplejen på grund af: 

 Nylige tilfælde af fald, hvor borger ikke selvstændigt har kunnet 
rejse sig. 

 At der på trods af nødvendige hjælpemidler og/eller 
faldforebyggende indsats, fortsat er en udtalt faldtendens.

 At borgeren har betydelige funktionsnedsættelser og dermed ikke 
er i stand til at foretage telefonopkald i en nødsituation.

 Alvorlig sygdom.
Formål  At borgeren kan tilkalde hjælp akut, hvor hjælpen ikke kan 

tilkaldes på anden måde.
Serviceniveau  For at få nødkald, skal man visiteres til dette. 

 Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. 

 Ved nødkald, der kræver besøg, kan hjælpen forventes indenfor 
30 minutter. 

 Kun i særlige tilfælde kan der bevilges nødkald til borgere, der har 
en rask ægtefælle eller samboende. 

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen, aftales et tidspunkt for 
visitationen.

 Opsætning af nødkald
o Akut: Samme dag
o Haste: indenfor 2 dage
o Normalt: indenfor 1 uge eller efter aftale

Installation  Nødkald består af en boks, som tilsluttes strøm og en telefonlinje 
samt en sender i form af et armbånd eller en medaljon.

 Borgeren vil få installeret en elektronisk dørlås, så hjemmeplejen 
har adgang til hjemmet.

 Hørsholm Kommune installerer og vedligeholder nødkaldet
Indhold i indsats  Når nødkaldet aktiveres, går alarmen til Nordsjællands 

brandvæsen, der kontakter hjemmeplejen.
 Hjemmeplejen eller fritvalgsleverandøren kontakter borgeren

Krav til leverandør ved kald  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 
omsorgsjournal. 

 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 
relevant faglig kompetence.

 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med 
vellignende foto.

 Leverandøren skal tilpasse hjælpen i forbindelse med akutte 
ændringer i borgerens tilstand.

Krav til borgeren  Hvis nødkaldet bevilges på grund af faldrisiko, kræves det, at 
hjemmet indrettes hensigtsmæssigt i forhold til forebyggelse af 
fald. Det kan eksempelvis være, at løse tæpper fjernes.

 Borgeren skal være i stand til at betjene nødkaldet.
 For at få opsat nødkald skal borgeren have installeret elektronisk 

lås.
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 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder.

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Tilsyn
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag Serviceloven § 112

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal der rettes 
henvendelse til visitationen. 

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen.

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, 

skal borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.
Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på 

telefon 48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for indkøbsordning
Målgruppe  Borgere, der ikke selvstændigt kan handle på internettet og modtage 

varer, når de leveres. 
Serviceniveau  For at modtage indsatsen skal man visiteres til dette. 

Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. 

 Som udgangspunkt skal borgeren jf. serviceloven § 83 a have været 
igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til 
indkøbsordning. Dette gælder både for nye borgere og borgere, der 
allerede modtager indsatser. 
Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, rehabilitering, 
træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe problemet.

 Indsatsen gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan udføre 
opgaven.

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen, aftales et tidspunkt for visitationen. 
 Indsatsen iværksættes senest 12 hverdage efter visitation.

Formål  Formål med indkøbsordningen er at sørge for, at borgeren har de 
nødvendige dagligvarer til brug i husholdningen.

Indhold i indsats og 
frekvens

 Varebestilling kan foregå over telefonen eller online.
 Telefonisk bestilling foregår ved at borgeren telefonisk kontakter 

leverandøren eller ringes op af leverandøren.
 Bestilling af varer sker på aftalte ugedage.
 Indsamling og levering af dagligvarer efter forudgående bestilling. 
 Levering af varer 1 gang ugentligt efter aftale med leverandør.
 Leverandøren leverer kun varer, når borgeren er hjemme.
 I det omfang borgeren ikke kan sætte varer på plads, hjælper 

chaufføren med dette. 
 Indkøbet afregnes som udgangspunkt via betalingsservice. 

Leverandør  Leverandører godkendt af kommunen.
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske omsorgsjournal.  

 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med relevant 

faglig kompetence.
 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med vellignende 

foto.
 Leverandøren skal kontakte visitationen ved ændringer eller akutte 

ændringer i borgerens tilstand.
 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde.
 Levering skal kunne foretages på borgerens bopæl alle ugens hverdage 

kl. 9.00 – 15.00 efter aftale med borgeren, inden for et tidsinterval på 
max. 2 timer. Der skal orienteres ved ændringer af i tidspunkt +/- en 
time.

 Der skal være mulighed for, at visitationen kan visitere en 
akutbestilling med udbringning samme dag, hvis det bliver nødvendigt 
for borgere, der f.eks. har været indlagt på sygehus.

 Hjælpen bør gives af den samme person hver uge, så vidt det er 
muligt. 
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Krav til borgeren  Hjælpen udføres kun, når borgeren er til stede i hjemmet. 
 Ved aflysning eller flytning af en levering skal borgeren give besked til 

leverandøren senest kl. 12.00 hverdagen før den planlagte levering.
 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette og 

kommunen vil give leverandøren besked.
 Hvis borgeren ikke lukker op, skal Leverandøren kontakte det 

telefonnummer, som Kommunen oplyser ved kontraktstart. Ved akut 
behov ringes 112.

 Aflyser borgeren et besøg, erstatter leverandøren som udgangspunkt 
ikke besøget.

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige arbejde.
 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag Serviceloven § 83 og § 88 
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal borgeren henvende 

sig til visitationen. 
 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 

høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 
 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen til 

Ankestyrelsen.
 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejder eller udførelsen af en indsats, skal 

borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed/ leverandør.
Skift af leverandør  Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved 

henvendelse til visitator. 
 Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel.

Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på 
telefon nr. 48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for linnedservice1

Målgruppe  Borgere med særligt behov for hyppigt skift af linned forårsaget af 
hudproblemer, inkontinens, øget svedsekretion eller medicinsk 
behandling. 

 Borgere der har multiresistente bakterier.
Serviceniveau  For at modtage linnedservice, skal man visiteres til dette. 

 Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

 Som udgangspunkt skal borgeren med inkontinens have været 
igennem et udredningsforløb for inkontinens, inden der visiteres 
til linnedservice.

 Indsatsen gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan 
udføre opgaven.

Servicemål  Indsatsen iværksættes så snart ekstern leverandør kan levere 
ydelsen.

Formål  At borgeren får dækket behovet for rent linned i tilfælde hvor der 
er stor udskiftning.

 At aflaste borger eller pårørende med vask.
Indhold i indsats og frekvens  Leje og levering af linned ved ekstern leverandør.

 Håndtering af såvel rent som urent linned.
 Linnedservice ydes 1 gang om ugen.
 Indsatsen leveres på hverdage i dagtimerne.

Leverandør  Den leverandør Hørsholm Kommune har indgået kontrakt med.
Krav til leverandøren  Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 

 Chauffører skal være bekendt med de kontraktmæssige krav der 
stilles i forbindelse med levering af indsatsen.

 Chauffører skal kunne forstå og tale dansk.
Krav til borgeren  For at den visiterede indsats kan leveres skal borgeren være til 

stede i hjemmet ved afhentning og levering. 
 Aftale om at stille sækken med linned på et aftalt sted, hvor også 

det rene linned kan afleveres, kan indgås mellem borgeren og 
vaskeriet, på borgerens eget ansvar. 

 Hjemmet skal have udvendig lys, så chaufføren kan orientere sig 
ved ankomst. 

 Borgeren skal orientere leverandøren dagen forud for et aftalt 
besøg, hvis indsatsen aflyses. 

Hjemmet som arbejdsplads  Der må ikke ryges (ej heller E-cigaretter), mens medarbejderen er 
i hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før 
medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. 

 Medarbejderen skal have mulighed for at udføre korrekt 
håndhygiejne i borgerens hjem. Der skal være adgang til flydende 
sæbe, køkkenruller eller papirhåndklæder. 

Kvalitetsmål og opfølgning  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

1 Kvalitetsstandarden vil  ikke længere være offentlig på hjemmesiden.
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 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Borgertilfredshedsundersøgelser.
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag Serviceloven §§ 83 og 88 
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 

henvende sig til visitationen. 
 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 

høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 
 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 

sagen til Ankestyrelsen.
 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, 

skal borgeren rette henvendelse til den ansvarlige enhed.
Kontakt til visitationen Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-13.00 på telefon nr. 48 

49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for tryghedsopkald
Målgruppe  Borgere der bor alene som har behov for daglig telefonisk 

kontakt, og som ikke modtager dagligt besøg af hjemmeplejen.
Serviceniveau  For at modtage indsatsen skal man visiteres til denne.

Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. 

 Indsatsen gives, hvis borgeren ikke har nogen i netværket, der kan 
tage kontakt til borgeren.

Servicemål  Ved henvendelse til visitationen eller Aktivitetscenteret 
Sophielund, aftales nærmere omkring indsatsen.

 Indsatsen startes, når borgeren har fået elektronisk låsesystem.
Formål  At sikre at borgeren føler tryghed.
Indhold og frekvens i indsats  Opringning alle ugens dage mellem kl. 8:30 og 9:00. 
Leverandør Aktivitetscentret Sophielund på hverdage og Nordsjællands 

Brandvæsens Vagtcentral i weekenden og på helligdage.
Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 

omsorgsjournal i begrænset omfang.
 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren skal videregive oplysninger om borgerens tilstand 

til visitationen, hvis der er ændret behov for hjælp. 
Krav til borgeren  Borgeren skal have elektronisk låsesystem.

 Borgeren skal melde afbud senest kl. 11:00 dagen før, hvis 
vedkommende ikke ønsker opringning.

 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis der ikke er meldt afbud og borgeren ikke besvarer opkaldet, 

vil medarbejderen undersøge hvor borgeren er og eventuelle 
pårørende vil blive kontaktet. Hvis det fortsat ikke er muligt at få 
kontakt, vil kommunens akutteam låse sig ind hos borgeren via 
elektronisk dørlås.

Opfølgning af hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Revisitation efter behov. 

Kontaktinformation Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på 
telefon 48 49 36 11 E-mail: som-post@horsholm.dk

Aktivitetscentret Sophielund kan kontaktes på telefon nr.: 48 49 43 20 
Kontor- og telefontiden følger centrets åbningstider, dog er telefonen 
lukket mellem kl. 11.00-13.00. 

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for kørsel til læge og/eller speciallæge
Målgruppe  Borgere, der er væsentligt gangbesværede eller har anden sygdom, som 

gør det umuligt at benytte et offentligt transportmiddel, herunder Flextur, 
kan visiteres til kørsel.

 Indsatsen er til borgere, der opfylder alle 3 nedenstående punkter:
o Borgere, der skal til alment praktiserende læge eller speciallæge, hvor 

behandlingen betales af Regionen. 
o Pensionister eller førtidspensionister. 
o Borgere, der tilhører sikringsgruppe 1. 

Serviceniveau  For at modtage hjælp til kørsel, skal man visiteres til dette. 
 Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med 

udgangspunkt i borgerens ressourcer og hvorvidt borgeren er ude af stand 
til at transportere sig selv. 

 Borgere kan få bevilget kørsel med egen ledsager, hvis det vurderes, at 
borger grundet sin funktionsnedsættelse har behov for ledsager under 
transporten.

Servicemål  Visitation til kørsel sker ved henvendelse til Visitationen i Center for 
Sundhed og Omsorg.

 Ansøgning behandles inden for 10 dage og kan omfatte visitationsbesøg 
eller gangvurdering ved fysioterapeut.

Formål  At sikre nødvendig kørsel til og fra alment praktiserende læge/nærmeste 
speciallæge.

 At yde kompensation for borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke selv 
kan sørge for transport eller kan benytte offentlig transport, herunder 
Flextur.

Indhold i indsats og 
frekvens

 Befordring med Movia Flextrafik bil eller liftbus. 
 Kørsel fra bopæl til bestemmelsessted. 
 Andre passager kan være med i bilen. 
 Bilen kører ikke nødvendigvis den direkte vej. 
 Bilen kan komme op til 5 min før den oplyste tid. 
 Bilen kan komme op til 15 min efter den oplyste tid. 
 Borger kan ankomme til bestemmelsesstedet op til 30 min. før ønsket tid. 
 Borger kan ved hjemturen blive afhentet op til 45 min. senere end ønsket 

tid.
Betaling  Der ydes befordring svarende til transport til egen alment praktiserende 

læge/nærmeste speciallæge. 
 Der ydes befordring med et beløb svarende til det efter forholdene 

billigste, forsvarlige befordringsmiddel. 
 Udgiften til transport til/fra læge/speciallæge skal overstige 25 kr. i alt 

(gældende for borgere, der modtager pension efter de sociale 
pensionslove). 

 Udgiften til transport til/fra speciallæge skal overstige 60 kr. i alt og 
afstanden fra bopæl til speciallæge skal minimum være 50 km (gældende 
for borgere, der ikke modtager pension efter de sociale pensionslove). 

 Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation fra 
borgeren (dokumentation fra læge/speciallæge og valgt transportmiddel). 

Leverandør Movia Flextrafik
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Krav til leverandøren  Chaufføren sørger for, at alle sikkerhedskrav omkring kørsel er opfyldt.
 Er borger ikke afhentet 15 minutter efter det oplyste tidspunkt, kan man 

ringe til Movia på 70 26 27 27
Krav til borgeren  Borgeren bestiller transporten ved at kontakte Borgerservice på telefon nr. 

48 49 00 00 mellem kl. 9.00-13.00 mandag til fredag + torsdag 15.00-17.00. 
 Ved afbud kontakter borgeren Borgerservice, så snart det er muligt.

Opfølgning  Der sker løbende revurdering af bevillingen.
 Revisitation efter behov. 

Lovgrundlag Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter 
Sundhedslovens § 170. 

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelse om befordring eller 
befordringsgodtgørelse, kan det gøres gennem:

 Styrelsen for Patientsikkerhed
 Finsensvej 15 
 2000 Frederiksberg 
 www.stps.dk  

Kontakt til 
visitationen

Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på 
Telefon nr. 48 49 36 11 E-mail: som-post@horsholm.dk

http://www.stps.dk/
mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for kørsel til centre
Målgruppe  Borgere, der grundet fysiske eller psykiske lidelser ikke selv er i stand til at 

tage offentlige transportmidler til daghjem og/eller center, og ikke har 
anden mulighed for transport.

Serviceniveau  For at modtage hjælp til kørsel, skal man tildeles dette af Aktivitetscentret 
Sophielund eller Daghjemmet Kammerhuset. 

 Ved tildeling foretages en konkret, individuel vurdering med udgangspunkt 
i borgerens ressourcer og behov.

Formål  Transport fra eget hjem til Kammerhuset eller Aktivitetscentret – og retur.
Indhold i indsats og 
frekvens

 Borgeren afhentes i hjemmet, hjælpes i overtøj og støttes i at få 
nødvendige personlige ejendele med. 

 Borgeren hjælpes, efter behov, til bussen og køres til aktivitetscenter eller 
daghjem.

 Ved ankomst hjælper chaufføren, i det omfang det er nødvendigt, borgeren 
ud af bussen og ind på centret i samarbejde med det tilstedeværende 
personale. 

 Borgeren hjælpes i overtøjet ved afhentning til hjemkørsel og får støtte 
omkring at få alle personlige ejendele med hjem. 

 Borgeren hjælpes ud af daghjemmet eller aktivitetscentret og op i bussen. 
 Borgeren køres hjem og hjælpes helt ind i boligen.
 Kørsel til Daghjemmet Kammerhuset og Aktivitetscentret Sophielund kan 

bevilges med brugerbetaling fra en gang ugentligt op til fem gange 
ugentligt ud fra en konkret, individuel vurdering.

 Borgeren kan få installeret en elektronisk lås i hjemmet, hvis det er 
nødvendigt i forbindelse med kørselsopgaven.

Leverandør  Nordsjællands Brandvæsen
Krav til transport  Chaufføren sørger for, at alle sikkerhedskrav omkring kørsel er opfyldt. 

 Chaufføren meddeler observerede ændringer i borgerens tilstand til 
personale på daghjem eller aktivitetscenter.

 Chaufføren skal overholde de aftalte tider for fremkørsel og returkørsel.
Krav til borgeren  Ved afbud skal borgeren give besked til center eller daghjem inden kl. 8.45, 

så personalet kan melde afbud til Nordsjællands Brandvæsen.
Betaling  Der er brugerbetaling på kørsel til aktivitetscenter og daghjem.

 Aktuelle satser kan oplyses af Center for Sundhed og Omsorg eller det 
enkelte center.

 Brugerbetaling trækkes over betalingsservice.
Klagemulighed Ved klage over kørsel eller en medarbejder, skal borgeren rette henvendelse til 

lederen fra aktivitetscentret eller daghjemmet.
Kontakt til 
Aktivitetscenter 
Sophielund og 
Daghjem 
Kammerhuset

Aktivitetscentret Sophielund kan kontaktes på telefon nr.: 48 49 43 20 
Kontor- og telefontiden følger centrets åbningstider, dog er telefonen lukket 
mellem kl. 11.00-13.00. 
Daghjemmet Kammerhuset alle hverdage mellem kl. 8.15-10.00 og kl. 14.00- 
15.15 på telefon nr. 48 49 44 30.
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Kvalitetsstandard for Flex Handicap (Flex Trafik)
Målgruppe Borgere over 18 år, der er svært bevægelseshæmmede, som:

 har en varig lidelse
 er berettiget til gangredskab som albuestokke, rollator eller kørestol 
 ikke er i stand til at bruge offentlig transport
 har brug for befordring.

Borgere over 18 år, der har nedsat syn, som:
 blindhed
 Stærkt svagsynede med en kompenseret synsevne på mindre end 10 %. 

(6/60) eller mindre.
Serviceniveau  Det forudsætter en bevilling at kunne benytte Flex handicap kørsel.

 Kontaktcentret træffer afgørelse ud fra borgerens bevægelseshandicap, 
hjælpemidler og synsstatus.

 Der ydes ikke ekstra ture ud over de 104 enkeltture pr. år.
Servicemål  Ansøgning om Flex Handicap vurderes af kontaktcentret i Hørsholm 

Kommune. Dette sker gennem et specifikt ansøgningsskema (se under 
”Yderligere information”).

 Ansøgning vil blive behandlet inden for 10 dage og kan omfatte besøg af en 
sagsbehandlende terapeut.

 Ved bevilling får både borgeren og leverandør (Movia) besked. 
Herefter kommunikere borgeren og leverandør (Movia) med hinanden.

 Ved afslag får borgeren besked (der er ingen ankemulighed jf. lovgivning på 
området).

Formål  At borgere, trods svært bevægelseshandicap og stærkt nedsat syn, har 
mulighed for transport.

Indhold i indsats og 
frekvens

 104 enkeltture pr år. Der ydes ikke ekstrature.

Kørslen leveres i egnet køretøj, f.eks.:
 Almindelig personbil
 Bus med lift

Kørslen kan indeholde
 Kørsel fra bopæl til bestemmelsessted. 
 Hjælp af chaufføren fra dør til dør. 
 Eventuelt trappetransport af manuel kørestol.
 Mulighed for ledsager (se ”Yderligere information”).
 Kørslen kan foregå sammen med andre passagerer, og bilen kører ikke 

nødvendigvis den direkte vej.
Yderligere 
information

 Borgerens egenbetaling er et årligt medlemsgebyr på cirka 300 kr. 
Derudover er der egenbetaling pr kilometer

 For yderligere information, se Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk i 
forhold til:

o ansøgningsskema 
o abonnementsbetaling
o egenbetaling pr kørsel
o mulighed for at medtage ledsager

http://www.moviatrafik.dk/
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o planlægning og bestilling af kørsel. 
Leverandør Movia Flexhandicap

Telefonnummer 70 26 27 27
www.moviatrafik.dk 

Krav til borgeren  Borgeren eller stedfortræder skal selv kunne varetage medlemskabet af 
kørselsordningen og planlægge og bestille kørsler.

Lovgrundlag Lov om trafikselskaber, § 11
Kontakt vedr. 
ansøgning

Kontaktcenteret i Hørsholm Kommune kan kontaktes alle hverdage 9.00-13.00 
+ torsdag fra 15.00-17.00 på telefon nr. 48 49 00 00 

http://www.moviatrafik.dk/
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Kvalitetsstandard for daghjemmet Kammerhuset 
Målgruppe Daghjemmet Kammerhuset er et tilbud til borgere,

 der lider af demenssygdomme
 der har fysiske eller psykiske udfordringer 
 der lider af ensomhed
 der har pårørende, der har brug for aflastning.

Serviceniveau Borgeren skal visiteres til daghjemmet, samværsgruppen og Ti-To 
gruppen. Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering 
med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.
Derudover visiteres ud fra følgende kriterier: 
 Borgere, der udviser symptomer på demens.
 Borgere, der har behov for observation i forbindelse med en 

demensudredning.
 Borgere med faldende funktionsevne og manglende initiativ til at 

strukturere og klare hverdagen.
 Borgere med hukommelsesbesvær, lettere demens, middelsvær 

eller svær demensdiagnose, hvor opholdet vil være medvirkende 
til at vedligeholde den enkelte borgers funktionsniveau længst 
muligt.

 Borgere, hvor tilbud om daghjem vil kunne fastholde borgeren i 
egen bolig.

 Borgere med demens, hvor ægtefællen har brug for aflastning.

Aktiviteterne på Kammerhuset er tilpasset borgere, der benytter 
tilbuddet indenfor de gældende rammer, og aktiviteterne bliver 
løbende justeret.

Da brugen af Kammerhuset kan være af forskellig art og omfang, er 
brugerbetalingen varierende. 
Brugerbetalingen kan dække materialer, forplejning eller 
arrangementer.
Kørsel til og fra daghjemmet kan bevilges med brugerbetaling.

Servicemål  Visitation til Kammerhuset, Samværsgruppen og Ti-To gruppen 
foretages af kommunens demenskoordinator og/eller en visitator.

 Efter visitation skrives borgeren på venteliste til Kammerhuset. 
Ventetiden kan variere.

 Borgerens opstart på Kammerhuset aftales individuelt i forhold til 
frekvens og startdato. 

Formål Forebygge behov for hjælp gennem hverdagsrehabilitering, herunder:
 at støtte borgeren i at bevare sin egenomsorg
 at stimulere borgerens sociale, emotionelle, kognitive og fysiske 

færdigheder
 at vedligeholde daglige færdigheder ved at borgeren deltager i 

praktiske opgaver
 at styrke og træne hukommelsen
 at øge borgerens livskvalitet samt forebygge ensomhedsfølelse
 at aflaste familien.
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Indhold i indsats og frekvens Ti-To gruppen:
 Gruppen er for hjemmeboende borgere med en 

demensdiagnose eller hukommelsesbesvær i let grad.
 Gruppen har åbent tirsdag og torsdag fra 11.00-15.00.
 Tirsdag er der arrangeret udflugt, torsdag arbejdes der med et 

emne.
 Borgere visiteres til Ti-To gruppen 2 gange ugeligt. 

Samværsgrupper:
 Gruppen har åbent mandag – onsdag og fredag fra kl. 10.30 – 

13.00.
 Borgere visiteres til samværsgruppen 3 gange ugeligt. 

Daghjemmet Kammerhuset:
 Ophold tildeles fra 1-5 dage om ugen på alle hverdage i 

tidsrummet 9.00-15.00.
 Indsatsen reguleres ud fra borgerens behov.

Kammerhusets aktiviteter kan ses på hjemmesiden: 
http://kammerhuset.horsholm.dk 

For information omkring kørsel til og fra Kammerhuset, se separat 
kvalitetsstandard.

Krav til Kammerhuset, 
samværsgruppe og Ti-To 
gruppen

 Kammerhuset skal anvende kommunens elektroniske 
omsorgsjournal til alle borgerregistreringer f.eks. aflysninger, 
erstatningsbesøg, forringelse i funktionsniveau m.v.

 Hjælpen gives i et respektfuldt samarbejde og tager udgangspunkt 
i den rehabiliterende tilgang.

Medarbejderen: 
 har en relevant faglig uddannelse, der sikrer, at hjælpen ydes på 

kompetent vis. Ufaglært personale kan dog udføre opgaven efter 
grundig oplæring. 

 skal sikre, at borgeren føler sig individuelt behandlet. 
 skal være imødekommende, fleksibel og have et godt kendskab til 

kommunens serviceniveau. 
 skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk.
 skal overholde lovgivning omkring tavshedspligt.
 skal bære navneskilt.
 skal følge kommunens kodeks for god adfærd, herunder blandt 

andet procedure for håndhygiejne. 
 Uanset køn, kultur og religion, forventes det, at der er gensidig 

respekt mellem borgeren og medarbejderen i samarbejdet.

http://kammerhuset.horsholm.dk/
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Krav til borgeren  Hvis der ikke er meldt afbud vil medarbejderen på baggrund af en 
individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.
Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren. 

 Afbud skal ske inden 8.45, for at kørsel og maden kan afbestilles. 
Ved afbud efter 8.45 opkræves for mad. 

Opfølgning  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Borgertilfredshedsundersøgelser.
Lovgrundlag Serviceloven §§ 84 stk. 1 og 86 stk. 2

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over en afgørelse, skal 
vedkommende henvende sig til visitationen. 

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen.

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
 Ved klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, skal 

borgeren rette henvendelse til Kammerhuset.

Kontakt til demenskoordinator Hørsholm kommune har en demenskoordinator, som har en særlig 
viden og erfaring inden for demensområdet, og som koordinerer, 
forløb for borgere med en demenssygdom samt for deres pårørende.
Demenskoordinatoren samarbejder med læger og hospital, 
Kammerhuset og visitationen, plejecentre samt distrikter
Demenskoordinatoren er ligeledes tilkoblet indsatser 
under kommunens forløbsprogram for borgere med en 
demenssygdom.
Koordinatoren har til huse på Sophielund.
Kontakt:
Demenskoordinator Helle Nielsen 
Tlf. 4849 3690.
Telefontid kl. 9.00-11.00 (alle hverdage)

Kontakt til Kammerhuset Daghjemmet Kammerhuset alle hverdage mellem kl. 8.15-10.00 og kl. 
14.00- 15.15 på telefon nr. 48 49 44 30.
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Kvalitetsstandard for Aktivitetscentret Sophielund
Målgruppe  Borgere bosat i Hørsholm Kommune, som er pensionister eller 

efterlønsmodtagere, kan frit benytte Aktivitetscentret. 
Serviceniveau Aktivitetscentret Sophielund er et aktivitetstilbud uden visitation.

Centret har åbent: 
mandag til torsdag: kl. 8.00 – 16.00 
fredag: kl. 8.00 – 14.00
Derudover ved særlige arrangementer.
Som udgangspunkt har aktivitetscenteret lukket i weekenden og på 
helligdage.
(Særlige åbningstider i juni-aug. Se hjemmeside)

 Aktiviteterne på Aktivitetscentret er tilpasset de 
personaleressourcer, der er til rådighed, og aktivitetsniveauet 
bliver løbende justeret.

 Der kan opkræves brugerbetaling forbundet med de enkelte 
aktiviteter, herunder materialeudgifter m.m. 
Der opkræves brugerbetaling til træning og selvtræning på centret. 
Læs mere om takster og aktiviteter på Aktivitetscentrets 
hjemmeside www.sophielund.horsholm.dk

 Hørsholm Kommune betaler driften af Aktivitetscentret.
 Kørsel kan bevilges med brugerbetaling.

Formål At forebygge tab af fysiske, psykiske eller sociale ressourcer og fremme 
den generelle sundhedstilstand.
Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, som giver mulighed 
for at:
 øge trivsel og livskvalitet
 øge netværk/mindske ensomhed
 fastholde ressourcer.

Indhold i indsats og frekvens  De fleste aktiviteter er styret af frivillige holdledere i tæt 
samarbejde med personalet. Der er få aktiviteter i centeret, der er 
personalestyret. 
Aktiviteter kan omfatte:
o Viden og udvikling
o Socialt samvær
o Kreativitet og opfindsomhed
o Motion, holdtræning og selvtræning
o Mulighed for frisør (mod egenbetaling)
o Mulighed for fodpleje (mod egenbetaling)
o Mulighed for spisning, varm mad, frokost, kaffe og kage eller 

købe mad med hjem (mod egenbetaling)
 Aktivitetscentrets lokaler kan benyttes gratis efter aftale med 

personalet og med hensyntagen til husets øvrige aktiviteter. 
 For viden om aktiviteter se Aktivitetscentrets hjemmeside.
 For information omkring kørsel til og fra Aktivitetscentret, se 

separat kvalitetsstandard for kørsel til centre.

http://www.sophielund.horsholm.dk/
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Lovgrundlag Serviceloven § 79

Det generelle formål med hjælp efter serviceloven er at fremme den 
enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette 
den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Loven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på 
den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egene potentialer i 
det omfang, det er muligt for den enkelte. 
Med § 79 kan kommunen iværksætte tilbud med aktiverende og 
forebyggende sigte. 

Kontakt til Aktivitetscentret 
Sophielund

www.sophielund.horsholm.dk
Tlf. 48 49 43 20 
Kontor- og telefontiden følger centrets åbningstider, dog er telefonen 
lukket mellem kl. 11.00-13.00

http://www.sophielund.horsholm.dk/
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Kvalitetsstandard for støtte og ledsagelse til aktivitetscentre
Målgruppe Borgere i eget hjem, der bor i nærheden af Aktivitetscenter 

Sophielund eller i ældreboligerne på Breelteparken, der har brug for 
personassistance til:
 at blive ledsaget til aktivitetscenter og dagcenter
 støtte under deres besøg i aktivitetscentrene
 brug for hjælp til at skabe sammenhæng i hverdagen

Borgere der ikke bor i nærheden af aktivitetscentrene, kan i stedet 
blive visiteret til kørsel til centre (mod egenbetaling). Under besøget 
på aktivitetscenteret har de mulighed for at modtage den støttende 
indsats. 

Serviceniveau  For at modtage støtte og ledsagelse til aktivitetscentre, skal man 
tildeles indsatsen af den opsøgende medarbejder. 
Ved tildeling foretages en konkret, individuel vurdering med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer.

 Forløbet er som udgangspunkt et tidsafgrænset forløb.
Servicemål Forløbet iværksættes, efter at den opsøgende medarbejder har talt 

med borgeren.
Her aftales dato for opstart og forløb i centret.

Formål  At borgeren motiveres til at gøre brug af aktivitetscentrenes 
tilbud.

 At højne borgerens fysiske og psykiske almentilstand og 
velbefindende samt øge livskvalitet og meningsfuldhed i 
hverdagen.

 At forebygge ensomhed og social isolation.
Indhold i indsats og frekvens Indsatsen kan visiteres 1-5 dage på hverdage. 

Indsatsen foregår i borgerens hjem og på kommunens aktivitetscentre 
og kan indeholde:
 Ledsagelse til aktivitetscenteret:

o Opsøgende telefonopkald
o Hjælp til at tage overtøj og sko på
o Ledsagelse til aktivitetscenteret
o Støtte til toiletbesøg, som kan varetages af 1 person og 

ikke kræver brug af hjælpemidler.

 Støtte på aktivitetscenteret:
o Hjælp til at indgå i sociale relationer
o Hjælp til fastholdelse og kontinuitet
o Støtte under måltidet.

Leverandør  Aktivitetsmedarbejderne ved Aktivitetscenter Sophielund eller 
Breelteparkens dagcenter.

Krav til leverandøren  Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske 
omsorgsjournal i begrænset omfang.

 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 

relevant faglig kompetence.
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 Indsatsen sker i et respektfuldt samarbejde mellem borger og 
medarbejder. 

Krav til borgeren  Det forventes, at borgeren tager ansvar og deltager aktivt.
 Ved aflysning skal borgeren kontakte aktivitetsmedarbejderne på 

Sophielund eller Breelteparken inden kl. 12.00 dagen forinden, så 
vidt muligt.

 Ved indlæggelser får kommunen automatisk besked om dette.
 Hvis døren ikke åbnes, vil medarbejderen på baggrund af en 

individuel vurdering og af hensyn til borgerens sikkerhed tage 
handling herpå.
Bliver det nødvendigt at kontakte politiet/låsesmed, påhviler 
udgiften til låsesmed borgeren. 

Opfølgning på hjælpen  Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige 
arbejde.

 Ved løbende dialog mellem leder af Aktivitetscenter Sophielund 
eller leder af Dagcentret Breelteparken.

 Borgertilfredshedsundersøgelser.
Lovgrundlag  Serviceloven § 79

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 
henvende sig til den opsøgende medarbejder. 

 Ved klage over en medarbejder eller udførelsen af en indsats, skal 
borgeren rette henvendelse til relevant personaleleder.

Kontakt Aktivitetscentret Sophielund kan kontaktes på telefon nr.: 48 49 43 20 
Kontor- og telefontiden følger centrets åbningstider, dog er telefonen 
lukket mellem kl. 11.00-13.00. 

Breelteparken dagcenter kan kontaktes på telefon nr.: 45 16 09 82 
Og har åbent alle hverdage fra kl. 9.00-16.00
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Kvalitetsstandard for plejevederlag
Målgruppe Nære pårørende, dvs. familiemedlemmer eller andre personer, der er 

nært knyttet til en døende borger med terminalerklæring kan ansøge 
om plejevederlag.
Opgaven kan deles af flere pårørende. 

Formål Formålet med plejevederlag er, at en pårørende til en person, som er 
døende og ønsker at dø hjemme, kan få et plejevederlag, der giver 
den pårørende mulighed for at være hos borgeren.

Efter gældende lovgivning kan der tilbydes hjemmepleje og sygepleje.
Serviceniveau Plejevederlag, skal bevilges af kommunens visitation på baggrund af 

et visitationsbesøg, hvor den pårørende der ansøger om plejevederlag 
og den døende borger deltager. 
Bevillingen beror på en konkret og individuel vurdering.

Plejevederlaget kan bevilges fra dag til dag, såfremt det er muligt.
Servicemål Plejevederlag giver pårørende mulighed for at være hos den døende i 

hjemmet med økonomisk støtte fra kommunen. 

Plejevederlaget udbetales i den kommune, hvor den døende borger 
ønsker at opholde sig.

Kriterier for tildeling af 
plejevederlag:

Der gælder følgende kriterier for tildeling af plejevederlag:

 Der skal foreligge en terminal erklæring, hvor en læge har 
vurderet, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at 
borgerens tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse på sygehus, 
ophold i plejebolig eller lignende.

 Der vil ofte være tale om en prognose med kort levetid (ca. 2-
6 måneder).

 Ordningen har til formål at forbedre livskvaliteten hos den 
døende i deres sidste tid.

 Visitationen skal vurdere, om den pårørende er i stand til at 
løfte opgaven.

 Den pårørende og den døende borger skal være indforstået 
med etableringen af plejeforholdet.
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Selve plejevederlaget  Plejevederlaget udbetales af kommunen som økonomisk 
kompensation for tabt arbejdsindtægt. 

 Plejevederlaget omfatter ikke optjening af pension og 
feriepenge. 

 Plejevederlaget svarer til 1,5 gange det dagpengebeløb, som 
den pårørende i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter 
lov om dagpenge ved sygdom m.v. 

 Udbetaler den pårørendes arbejdsgiver fuld løn i perioden 
med plejevederlag, er det arbejdsgiveren, der modtager 
plejevederlaget fra kommunen.

 Plejevederlaget kan ikke overstige hidtidig indtægt. 

Bliver den døende indlagt på hospital i mere end 1 uge, genvurderes 
udbetalingen af plejevederlag.
Overflyttes den døende borger til hospice eller lignende, ophører 
plejevederlaget efter aftale.

Genoptager den pårørende sit oprindelige arbejde før tid, ophører 
udbetalingen af plejevederlag fra genoptagelsesdatoen. 

Plejevederlaget ophører ved dødsfald. Den pårørende har mulighed 
for at modtage plejevederlag op til 14 dage efter dødsfald.

Plejevederlaget kan enten være på fuld tid eller på deltid. Dette 
aftales ved visitationsbesøget.

Plejevederlaget kan deles mellem flere pårørende og kan ikke 
overstige det samlede plejevederlag, som er på 1,5 gang det 
maksimale sygedagpengebeløb. 

Opfølgning  Ved løbende dialog mellem den pårørende og Visitationen.

Lovgrundlag  Serviceloven §§§ 119, 120 og 121

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 
henvende sig til administrationen i Center for Sundhed og 
Omsorg.

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og den pårørende 
vil høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen.

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
Kontakt til administration i 
Center for Sundhed og Omsorg

Kontakt til Visitationen i 
Center for Sundhed og Omsorg

Eva Sparmer på tlf. 48 49 36 73 mellem kl. 9.00 – 13.00 eller på e-mail:
Som-post@horsholm.dk

Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på 
telefon 48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk

mailto:Som-post@horsholm.dk
mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for hjælp til sygeplejeartikler
Målgruppe Døende borgere med en terminalerklæring.

Formål Formål med ydelsen er at sikre at den døende, som ønsker at blive 
plejet i hjemmet, ikke påføres udgifter, som denne ikke ville have haft 
under en indlæggelse på hospital.

Serviceniveau Ansøgning om hjælp til sygeplejeartikler kan være i form af: 
 Forslag eller terminalerklæring fra egen læge eller hospital.
 Besked fra hjemmesygeplejerske.

Hjælp til sygeplejeartikler bevilges kommunens visitation.
Servicemål Hjælp til sygeplejeartikler udbetales i den kommune, hvor den døende 

borger ønsker at opholde sig.
Indhold i ydelsen I henhold til servicelovens § 122 kan kommunen, såfremt udgiften 

ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler, når:
 Nærtstående i forbindelse med etableret plejeforhold passer 

en døende.
 Kommunen varetager plejen helt eller delvis eller 

kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som 
familien selv antager.

 Et hospice varetager plejen.

Hjælp til sygeplejeartikler kan være:
 Sygeplejeartikler, sprøjter mv.
 Egenudgift til lægeordineret sondeernæring (efter tilskud fra 

regionen på 60 %).
 Egenudgift til lægeordinerede ernæringspræparater (efter 

tilskud fra regionen på 60 %).
 Ekstra vask af tøj.
 Ekstra vask af linned.
 Egenudgift til psykolog (efter tilskud fra regionen på 60 %)
 Palliativ fysioterapi.
 Kosttilskud, som ikke kan gives på bevillingen af 

terminaltilskud fra læge.

Hvis kommunens leverandøraftale omkring ernæringspræparater 
benyttes, er der mulighed for at benytte leverandørens diætist 
omkring spørgsmål til ernæring.

Lovgrundlag  Serviceloven § 122

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 
henvende sig til administrationen i Center for Sundhed og 
Omsorg. 

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen.

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.
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Kontakt til administration i 
Center for Sundhed og Omsorg

Eva Sparmer på tlf. 4849 3673 mellem kl. 9.00 – 13.00 eller på e-mail:
Som-post@horsholm.dk

mailto:Som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard på GPS sporingssystem
Målgruppe  Borgere med risiko for at udsætte sig selv for fare, men som stadig evner 

at begå sig udenfor eget hjem (omfatter ikke borgere på plejecentre).
 Borgere, der ofte forlader hjemmet.
 Borgere, der har svære vanskeligheder ved at orientere sig.
 Borgere, som kan samarbejde om at have en GPS på sig dagligt.

Serviceniveau  En GPS bevilges af Hørsholm Kommunes sagsbehandlende terapeuter.
 Udgangspunktet for bevillingen er det politisk besluttede serviceniveau. 
 Derudover foretages en individuel konkret vurdering med udgangspunkt 

i borgerens ressourcer og behov. 
Servicemål  Ved henvendelse til sagsbehandlende terapeuter, aftales et tidspunkt for 

besøg i hjemmet. Dog senest 10 dage efter henvendelsen.
 Efter bevilling af en GPS vil den blive effektueret hurtigst muligt 

afhængigt af løsningen.

Formål  At bibeholde borgerens bevægelsesfrihed.
 At forhindre borgeren i at udsætte sig selv for fare, i situationer hvor 

borgeren er faret vild.
 At skabe tryghed for borgeren og borgernes pårørende. 

Indhold i ydelse  Anskaffelse og oprettelse af GPS sporingssystem.
 Borgeren der bor i eget hjem, skal have en pårørende, der varetager alle 

opgaver omkring at spore og bringe borgeren hjem, hvis denne er 
forsvundet.

Kvalitetsmål og 
opfølgning

 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Revisitation efter behov.

Lovgrundlag Serviceloven § 112  

Afgørelse og 
klagemulighed

 Bevilling af GPS meddeles mundtligt til borgeren af den sagsbehandlende 
terapeut. 

 Ved afslag på ansøgning om GPS får borgeren mundtlig orientering. Hvis 
borgeren ønsker det, sender kommunen et skriftligt afslag med anke-
vejledning.
Afslaget indeholder:
o grundlaget for afslaget, hvilke oplysninger der indgår i afgørelsen
o vægtning af oplysninger 
o klagevejledning
o eventuelt forslag til anden løsning

 Borgeren kan anke afslaget. Anken skal gives til Hjælpemiddelkontoret 
inden 4 uger i forhold til dateringen på afgørelsen. Anken kan ske 
mundtligt eller skriftligt. Anken bliver derefter revurderet. 

Fastholder Hjælpemiddelkontoret afslaget, bliver anken med sagsakter sendt 
til afgørelse i Ankestyrelsen.

Kontakt til 
hjælpemiddelkontoret

Hjælpemiddelkontoret kan kontaktes alle hverdage 9.00-13.00 
på telefon nr. 48 49 36 12 eller e-mail: som-post@horsholm.dk 

mailto:som-post@horsholm.dk
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Kvalitetsstandard for boligindretninger Serviceloven § 116

Udligning af dørtrin
Ramper
Stole- og platformslifte
Fjernelse af badekar
Dør- og vindues åbnere/lukkere
Toiletter med skylle- og tørrefunktion
Målgruppe For at man som borger kan søge om støtte efter § 116 skal følgende generelle 

betingelser være opfyldt:
 At funktionsevnen er varigt nedsat.
 At boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som 

opholdssted for borgeren.
Sagsgang  Alle ansøgninger bliver registreret i en elektronisk journal.

 Ved ansøgninger om boligindretninger vil der oftest inden afgørelse om 
bevilling eller afslag blive foretaget et besøg hos borger. 

 Hjælpemiddelafdelingen sørger for sagens oplysning og for, at alle relevante 
og nødvendige oplysninger er indsamlet, så afgørelsen bliver korrekt

 Boligindretning udføres af eksterne leverandører som kommunen har 
aftaler med.

Lovgrundlag og 
Serviceniveau

 

Serviceloven § 116
 Boligindretning bevilges af Hørsholm Kommunes sagsbehandlende 

terapeuter.
 Udgangspunktet for bevillingen er dels Serviceloven, dels det politisk 

besluttede serviceniveau. 
 En individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer 

og behov danner grundlag for vurderingen. 
 Udgifterne til boligindretningen bliver vurderet ud fra, om udgifterne er 

rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele.
 Retablering i ejerbolig bevilger kommunen ikke.
 I lejebolig skal udlejer underrettes om den bevilgede boligindretning. 

Kommunen bevilger retablering, hvis udlejer ønsker det. 
 Der bevilges kun retablering, hvis den fastgjorte genstand ved fjernelse vil 

efterlade synlige og usædvanlige spor, der ikke er sammenlignelige med 
sædvanligvis forekommende reparationer i en bolig.

 Boligændringen er som udgangspunkt uden udgift for borger, men ved 
større boligindretninger i ejerboliger kan der fastsættes tilbagebetaling, hvis 
boligindretningen har medført værdiforøgelse. Dette sikres ved pant i 
boligen.

 Hvis boligændringen bliver vurderet som modernisering, almindelig 
vedligeholdelse eller istandsættelse, kan der ikke ske bevilling.

 Der kan normalt ikke ydes støtte til boligindretning, som borger har 
påbegyndt eller færdiggjort inden bevilling.

Servicemål  Sagsbehandling sættes i gang senest 10 arbejdsdage efter henvendelse er 
modtaget.
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 Hvis de 10 dage ikke kan overholdes, kontaktes borgeren skriftligt med 
angivelse af tidsramme for start af sagen.

Frit valg

 

Frit valg giver mulighed for selv at vælge håndværker og andet materiale end 
det, kommunen har bevilget. Information om de gældende regler for frit valg 
kan fås på hjælpemiddelkontoret, eller se linket 
Link til frit valg i serviceloven

Krav til borgeren  Borger har, efter Retssikkerhedslovens §11, pligt til at medvirke aktivt til få 
de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre hvilken hjælp, man er 
berettiget til. Kommunen kan anmode om undersøgelse hos egen læge eller 
speciallæge. Borger skal være villig til at deltage i funktionsundersøgelser og 
afprøve andre løsningsmuligheder end det ansøgte.
Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke ved oplysningen af sin sag, og de 
manglende oplysninger er afgørende for bevilling, kan resultatet blive et 
afslag. Kommunen skal oplyse om denne konsekvens, inden der træffes en 
afgørelse.
Læs retssikkerhedsloven her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=202634

Hjemmet som 
arbejdsplads

 Borger eller andre må ikke ryge i hjemmet (heller ikke E-cigaretter), mens 
medarbejderen er til stede.  Borgeren skal lufte ud 5 – 10 minutter før 
medarbejderen kommer, hvis der er blevet røget i hjemmet.

Afgørelse og 
klagemulighed

 Bevilling af boligindretning i mindre omfang efter § 116 meddeles mundtligt 
til borgeren af den sagsbehandlende terapeut. 

 Bevilling af større boligindretninger efter § 116 meddeles skriftligt til 
borgeren af den sagsbehandlende terapeut. 

 Ved afslag på ansøgning om boligindretning får borgeren mundtlig 
orientering. Hvis borgeren ønsker det, sender kommunen et skriftligt afslag 
med anke-vejledning.
Afslaget indeholder:
o grundlaget for afslaget, hvilke oplysninger der indgår i afgørelsen
o vægtning af oplysninger 
o klagevejledning
o eventuelt forslag til anden løsning

 Borgeren kan anke afslaget. Anken skal gives til Hjælpemiddelkontoret 
inden 4 uger i forhold til dateringen på afgørelsen. Anken kan ske mundtligt 
eller skriftligt. Anken bliver derefter revurderet. 

 Fastholder Hjælpemiddelkontoret afslaget, bliver anken med sagsakter 
sendt til afgørelse i Ankestyrelsen.

Udførelse af 
boligindretning  

Hørsholm Kommune samarbejder med leverandører, som er faglærte og 
momsregistrerede. 

Reparation og 
vedligehold

 Borger står som udgangspunkt for at vedligeholde og reparere den 
bevilgede boligindretning, da borger normalt efter bevillingen får 
ejendomsretten til boligindretningen. 

 Borger og kommune kan ved bevilling indgå særlig aftale om, at 
boligindretningen, ex. en platformslift, returneres til kommunen efter endt 
brug.

 Hvis boligindretningen alene er til brug for personalet, fx en loftlift, vil 
udgifter til det lovpligtige serviceeftersyn og evt. reparationsudgifter betales 
af kommunen. 
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Kontakt til 
hjælpemiddelkontoret

Hjælpemiddelkontoret kan kontaktes alle hverdage 9.00-13.00 på 
telefon 48 49 36 12 E-mail: 
som-post@horsholm.dk 
Det er også muligt at sende en ansøgning via www.horsholm.dk eller 
www.borger.dk 

Boligindretning
Udligning af dørtrin

Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:
 Borgere, der er afhængige af gangredskab til indendørs brug.
 Borgere, der ikke er i stand til at passere dørtrin med brug af gangredskab 

eller kørestol.
 Borgere, der har behov for at blive transporteret i badestol/kørestol.

Bemærkninger Ved fjernelse af dørtrin skal man være opmærksom på at der kan opstå træk. 
I stedet for at fjerne dørtrin kan der monteres dørtrinsplade eller kiler.  
Se under ”Lovgrundlag og serviceniveau” om retablering.

Faste ramper
Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:

 Borgere, der er afhængig af mobilitetshjælpemiddel inden- og udendørs.
 Borgere, der har niveauforskel ved adgangsforholdene til boligen.
 Borgere, der ikke er i stand til at passere niveauforskellen.

Bemærkninger Hældning og opbygning af ramper skal udføres som beskrevet i 
Bygningsreglementet, tilgængelighedskravene.
Se link: http://bygningsreglementet.dk/br10_05_id51/0/42 
Se under ”Lovgrundlag og serviceniveau” om retablering.

Transportable ramper
Se under Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler i hjemmet

Stolelift
Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:

 Borgere, der er afhængige af mobilitetsredskaber indendørs.
 Borgere, der på grund af nedsat kraft og bevægelighed ikke er i stand til at 

klare færden på trapper.
 Borgere, der bor i flere etager og er afhængige af at kunne færdes på alle 

etagerne i boligen. Der tages stilling til, om borgeren kan indrette sig på én 
etage med de kompromisser, det kan indebære.

Bemærkninger Inden bevilling på en stolelift vil Hjælpemiddelkontoret vurdere, om bolig og 
adgangsforhold generelt er egnet på længere sigt set i forhold til borgerens 
funktionsnedsættelse og helbredsmæssige forhold. 

Brandmyndigheden skal ved nogle boligtyper give tilladelse til opsætning af 
stolelift. 
Se under ”Lovgrundlag og serviceniveau” om retablering.

Platformslift i boligen
Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:

 Borgere, der er permanent kørestolsbrugere.

mailto:som-post@horsholm.dk
http://www.horsholm.dk/
http://www.borger.dk/
http://bygningsreglementet.dk/br10_05_id51/0/42
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 Borgere, der bor i bolig i flere niveauer/etager og er afhængige af at kunne 
færdes på alle niveauer/etager. Der tages stilling til, om borgeren kan 
indrette sig på én etage med de kompromisser, det kan indebære.

Bemærkninger Inden bevilling af en platformslift vil Hjælpemiddelkontoret vurdere, om bolig 
og adgangsforhold generelt er egnet på længere sigt set i forhold til borgerens 
funktionsnedsættelse og helbredsmæssige forhold.

Brandmyndigheden skal ved nogle boligtyper give tilladelse til opsætning af 
platformslift. 
Se under ”Lovgrundlag og serviceniveau” om retablering.

Platformslift ved adgangsforhold
Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:

 Borgere, der er permanente kørestolsbrugere.
 At der ved adgangsforholdene til boligen er niveauforskelle, der ikke kan 

løses på anden vis.
 At der ikke er alternative adgangsmuligheder.

Bemærkninger Inden bevilling på en platformslift ved adgangsforhold vil Hjælpemiddelkontoret 
vurdere, om bolig og adgangsforhold generelt er egnet på længere sigt set i 
forhold til borgerens funktionsnedsættelse og helbredsmæssige forhold.

Brandmyndigheden skal ved nogle boligtyper give tilladelse til opsætning af 
platformslift. 
Se under ”Lovgrundlag og serviceniveau” om retablering.

Elevator
Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:

 Borgere, der er permanente kørestolsbrugere.
 Borgere, hvis bolig er vurderet i forhold til funktionsnedsættelse og 

helbredsmæssige forhold.
 Borgere, der bor i bolig i flere etager og er afhængige af at kunne færdes på 

alle etager. Der tages stilling til om borgeren kan indrette sig på én etage 
med de kompromisser, det kan indebære.

 At der ikke er alternative muligheder som for eksempel at flytte til anden 
bolig.

 At udgifterne anses for rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige 
fordele.

Bemærkninger Inden bevilling på elevator vil Hjælpemiddelkontoret vurdere, om bolig og 
adgangsforhold generelt er egnet på længere sigt set i forhold til borgerens 
funktionsnedsættelse og helbredsmæssige forhold. 

Brandmyndigheden skal ved nogle boligtyper give tilladelse til opsætning af 
platformslift.
Se under ”Lovgrundlag og serviceniveau” om retablering.

Fjernelse af badekar
Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:

 Borgere, der ikke har mulighed for at klare badning med bruser ved siden af 
badekar.

 Borgere, der ikke kan klare badning i badekar med brug af enten 
badekarbræt eller drejeligt badekarsæde.
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Bemærkninger Inden bevilling på fjernelse af badekar vil Hjælpemiddelkontoret vurdere, om 
bolig og adgangsforhold generelt er egnet på længere sigt set i forhold til 
borgerens funktionsnedsættelse og helbredsmæssige forhold. 
Hvis boligændringen bliver vurderet som modernisering, kan der ikke ske 
bevilling.
Se under ”Lovgrundlag og serviceniveau” om retablering.

Døråbner/lukker
Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Dørautomatik:
 Borgere, der på grund af betydeligt nedsat kraft i armene/ betydelig nedsat 

balance ikke er i stand til at åbne døren.
 Borgere, der kan blive selvhjulpne i at lukke/åbne døre til nødvendige rum. 

Oftest drejer det sig om hoved-eller opgangsdør.

Hvis borgeren er samlevende eller har hjælperordning kan der som 
udgangspunkt ikke bevilges døråbner.

Dørtelefon:
 Borgere med betydeligt nedsat funktionsevne.
 Borgere, der er ude af stand til at komme til døren, og som f.eks. er 

sengeliggende permanent eller i længere perioder.
 Borgere med et væsentligt behov for at åbne døren for personer, som er 

udenfor kredsen af personer, man normalt udleverer nøgle til.
Bemærkninger Hvis borgeren er samlevende eller har hjælperordning kan der som 

udgangspunkt ikke bevilges døråbner.
Se under ”Lovgrundlag og serviceniveau” om retablering.

Vinduesåbner/lukker
Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:

 Borgere, der har betydelig nedsat bevægelighed, kraft og rækkevidde.
 Borgere, der er ude af stand til at åbne og lukke vinduer.
 At der ikke er andre muligheder for at løse problemet med andre 

foranstaltninger for eksempel grebsforlængere.
 At der ikke er andre muligheder for udluftning i samme eller tilstødende 

rum.

Borgere, der er samlevende med ægtefælle/samlever eller børn, der er i stand 
til at åbne og lukke vinduer, kan ikke få bevilget vinduesåbner.

Bemærkninger Hvis borgeren er samlevende eller har hjælperordning kan der som 
udgangspunkt ikke bevilges døråbner.

En bevilling omfatter normalt opsætning af 1 styk vinduesåbner i boligen.
Se under ”Lovgrundlag og serviceniveau” om retablering.

Toiletsæder og toiletter med skylle- og tørrefunktion
Målgruppe Udover de generelle betingelser gælder følgende:

 Borgere som på grund af nedsat funktionsevne ikke er i stand til at klare 
toiletbesøg selvstændigt.
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Bemærkninger Der er forskellige løsningsmuligheder alt efter behov
 Montering af håndbruser med låseknap ved toilet.
 Montering af toiletsæde med skylle- og tørrefunktion.
 Montering af fuldt integreret toilet med skylle- og tørrefunktion.

Selvstændigt toiletbesøg indebærer:
 At man selv kan klare forflytning til og fra toilet.
 At man selv kan klare at få tøj/ble af og på i forbindelse med toiletbesøg.



Hjælpemidler
Kvalitetsstandarder

Kommunerne 
Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 
har et fælles hjælpemiddeldepot, derfor er der udarbejdet 
fælles kvalitetsstandarder indenfor Servicelovens §§ 112 og 113.

År 2019
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Indholdsfortegnelse:                                     side                                                 
1     Lovgrundlag og serviceniveau         
       Hjælpemidler §112 og Forbrugsgoder §113
       Sædvanligt indbo
       Vedligeholdelse, reparation og udskiftning
       Frit valg af hjælpemidler/forbrugsgoder
       Sagsgang
       Tidsbegrænset og midlertidigt udlån
       Afgørelse og ankemulighed
       APV hjælpemidler
       

2     Oversigt over hjælpemidler
       Arbejdsstol/ståstøttestol
       Badebænk/badetaburet
       Badekarsæde/badekarbrædt
       Dørtrinsramper
       Elkørestol, manuel styring / elscooter
       Elkørestol, motoriseret styring/joystik
       Elkørestol, motoriseret styring til indendørs brug/joystik
       Forhøjerklodser/-ben
       Gangbord
       Gangbuk
       Gelænder
       Glidelagen
       Greb
       Hvilestol
       Kørepose
       Kørestol - aktiv
       Kørestol - manuel
       Kørestol – transport
       Kørestol - komfort
       Lydbogsafspiller
       Ramper transportable
       Rollator
       Sansestimulerende dyner og tæpper
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Indholdsfortegnelse:                                     side                                                 
      Seng med elfunktioner /plejeseng
      Sengebord/
      Småredskaber/ADL hjælpemidler
      Stokke
      Støttegreb, fastmonteret
      Støttehjul til cykler
      Toiletstol med eller uden hjul
      Trehjulede cykler
      Trykaflastende madrasser
      Trykaflastende siddepude
      Ur, talende

3     APV/Arbejdsredskaber til plejen:
       Badebænk/ badetaburet
       Bade-toiletstol
       Forflytningsplatform/Drejeskive 
       Forflytningssystemer til brug i seng
       Personløfter, mobil
       Personløfter, stationær
       Seng med el-funktioner (Plejeseng)
       Sengebord til personale
       Ståløfter
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Hjælpemidler, Forbrugsgoder og APV-hjælpemidler: 
Lov om Social Service §112 og §113 
Lov om Arbejdsmiljø § 15
 
Lovgrundlag og serviceniveau
Hjælpemidler og forbrugsgoder bevilges efter Servicelovens §§112 og 113 og 
Ankestyrelsens retningsgivende principafgørelser.
Der tages udgangspunkt i kommunens politisk vedtagne serviceniveau.
 
Hjælpemidler, der bliver bevilget, tager primært udgangspunkt i kommunens indkøbsaftaler og tilgængelige 
hjælpemidler på hjælpemiddeldepotet.

Hvem kan få bevilget et Hjælpemiddel eller et Forbrugsgode?
Personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Ved varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne forstås:
 Der er ikke udsigt til bedring inden for en overskuelig fremtid
 Behandlingsmulighederne skal være udtømte

Der kan ikke ydes hjælp til midlertidige funktionsnedsættelser, f.eks. infektion, forstuvninger eller frakturer.

En forudsætning for støtte efter Serviceloven §§112,113 er, at hjælpemidlet eller forbrugsgodet ikke kan 
bevilges efter anden lovgivning, fx sundhedslovgivningen.
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, som ansøgeren selv har anskaffet, inden 
bevilling er givet.

Overordnet mål med bevilling af Hjælpemidler og Forbrugsgoder efter Servicelovens §112 og § 113:
 Hjælpemidlet afhjælper i væsentlig grad de varige følger af den nedsatte funktionsevne

- Ansøgeren bliver i stand til selvstændigt eller delvis selvstændigt at gennemføre en aktivitet
 Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet

- Der skal være tale om en hyppig tilbagevendende aktivitetsudførelse jævnligt fordelt over hele året og 
i løbet af ugen

 Hjælpemidlet skal være nødvendigt for at kunne udøve erhverv 

Hjælpemidler efter §112 
er produkter, der er fremstillet specielt med henblik på at kompensere for en varig fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse.
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Forbrugsgoder efter §113 
er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige 
befolkning som målgruppe. Forbrugsgoder er således ikke fremstillet specielt for at afhjælpe en nedsat 
funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde afhjælpe den nedsatte funktionsevne.

Der kan kun ydes hjælp, når udgiften i den enkelte ydelsessituation overstiger 500 kr

Årsagen, til at der skelnes mellem hjælpemidler og forbrugsgoder, er, at der ifølge lovgivningen er fastsat en 
egenbetaling på forbrugsgoder. 
Undtaget for egenbetaling er dog, hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel til at afhjælpe 
den nedsatte funktionsevne. 
Egenbetalingen bygger på princippet om, at en borger med en nedsat funktionsevne ikke skal betale for de 
merudgifter, som er en følge af den nedsatte funktionsevne. Det offentlige skal på den anden side heller ikke 
betale de udgifter, som borgeren selv skulle have afholdt, hvis borger ikke havde haft en nedsat funktionsevne.

Sædvanligt indbo: 
En del forbrugsgoder indgår i sædvanligt indbo. Det kan dreje sig om borde, almindelige stole, almindelige 
senge, telefoner, iPad m.v. 
Den almene samfundsudvikling definerer, hvilke forbrugsgoder der betragtes som sædvanligt indbo.
Sædvanligt indbo, som normalt findes i ethvert hjem som måtte ønske det, kan ikke bevilges. 

Vedligeholdelse, reparation og udskiftning 
Hjælpemidler: Reparation og udskiftning ydes efter behov og i henhold til Hjælpemiddelbekendtgørelsen 
Forbrugsgoder: Reparation og udskiftning ydes som oftest ikke.

Borger skal selv vedligeholde det lånte hjælpemiddel og betale udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse.

Batteriskift bevilges, når batterierne ikke kan købes i almindelig handel, og når det drejer sig om batterier, som 
borger ikke kan eller bør udskifte selv.

Frit valg af hjælpemidler/forbrugsgoder
Frit valg giver mulighed for, at borgeren selv kan vælge en anden leverandør end kommunens.

Undtaget for frit valg mulighed er forbrugsgoder uden egenbetaling og APV hjælpemidler.

Ved ”frit valg” ordningen skal borgeren selv afsøge markedet vedrørende hjælpemidler og leverandører.
Kommunen kan maximalt yde støtte med et beløb svarende til den pris, som kommunen kan skaffe 
hjælpemidlet til.
Hjælpemiddelafdelingen vurderer, inden der ydes støtte, om produktet opfylder kommunens vurdering af 
borgers specifikke behov.
Adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er 
fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som borger ønsker selv at anskaffe.
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Sagsgang
Alle ansøgninger bliver registreret i en elektronisk journal. 
De sagsbehandlende terapeuter sørger for indsamling af nødvendige oplysninger, inden der træffes en 
afgørelse. 
En individuel konkret vurdering, med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, danner grundlag for 
afgørelsen.
Ved ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder vil der ofte blive foretaget et besøg hos borger, inden 
afgørelse om bevilling eller afslag.
I særlige tilfælde inddrages specialister i forbindelse med afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.
Såfremt der indgår oplysninger, som borgeren ikke er bekendt med, og som vægter negativt i afgørelsen, 
sendes sagen i partshøring hos borgeren, inden der træffes en afgørelse.

Hvad forventes af ansøger?
Borgere har, efter Retssikkerhedslovens § 11, pligt til at medvirke aktivt til få de oplysninger frem, som er 
nødvendige for at afgøre hvilken hjælp, man er berettiget til. 

Kommunen kan anmode om lov til at indhente oplysninger hos fx egen læge, speciallæge, fysioterapeut. 
Borger skal være villig til at deltage i funktionsundersøgelser og afprøve andre løsningsmuligheder end det 
ansøgte. 

Hvis en borger ikke ønsker at medvirke ved oplysningen af sin sag, træffes en afgørelse på det foreliggende 
grundlag, og de manglende oplysninger kan resultere i et afslag. 
Kommunen skal oplyse om denne konsekvens, inden der træffes en afgørelse. 

Tidsbegrænset udlån af hjælpemidler i forbindelse med midlertidigt nedsat funktionsevne. 
Serviceloven §113b
Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til 
personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i § 112, stk. 1, 
eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt.

Hensigten er:

 At undgå hospitalsindlæggelser og sikre at borgeren kan opholde sig i eget hjem i situationer med 

midlertidig svækkelse som følge af sygdom. 

 Fastholdelse på jobbet og under uddannelse med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Midlertidigt udlån af hjælpemidler i forbindelse med et rehabiliterings forløb. Serviceloven § 83a 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med 



7

nedsat funktionsevne, hvis det vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte 
behovet for hjælp. Kommunen er forpligtiget til at stille hjælpemidler midlertidigt til rådighed til borgere i et 
rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpen indenfor et eller flere 
af fokusområderne.

Midlertidigt udlån af hjælpemidler til borgere med en genoptræningsplan. Sundhedsloven §140
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har 
et lægefagligt begrundet behov for genoptræning jf. § 84 om genoptræningsplaner.
I den forbindelse skal borgerne have stillet de hjælpemidler til rådighed, der er brug for i træningsperioden.

Afgørelse og mulighed for at anke en afgørelse
 Bevilling af hjælpemiddel efter § 112 meddeles mundtligt til borgeren af den sagsbehandlende terapeut. 
 Bevilling af større forbrugsgode efter § 113 meddeles skriftligt med hvilke betingelser forbrugsgodet er 

bevilget.
 Afslag på ansøgning om hjælpemiddel og forbrugsgode meddeles mundtligt til borgeren med vejledning 

om ankemulighed.
 Hvis borgeren ønsker det, sendes et skriftligt afslag med anke-vejledning. 

Borgeren kan anke en afgørelse. 
Kommunen/sagsbehandlende terapeuter kan kontaktes ved behov for hjælp til at anke. 

Anke indgives til kommunen/sagsbehandlende terapeuter, inden 4 uger i forhold til dato for modtagelse af 
afgørelsen. 
Anken kan indgives mundtligt eller skriftligt. 
Afgørelsen bliver derefter revurderet. 
Fastholder kommunen afgørelsen, sendes sagens akter til Ankestyrelsen og kopi sendes til borgeren. 
Borgeren modtager svar direkte fra Ankestyrelsen.

Arbejdsredskaber til plejen/APV hjælpemidler
Efter Arbejdsmiljølovens bekendtgørelse nr. 1109 af 15.12.1992, har arbejdsgiver pligt til at sørge for, at 
arbejdsmiljøet er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder hjemmets indretning.

Den ansvarlige leder er således forpligtet til at stille egnede tekniske hjælpemidler og nødvendige personlige 
værnemidler til rådighed for medarbejderne. Eksempelvis hjælpemidler, som plejepersonalet bruger til at 
hjælpe en borger med at komme fra seng til stol m.m.
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Arbejdsstol / ståstøttestol §112

Udover de generelle betingelser gælder følgende: 

 

Hvem kan modtage hjælpemidlet?

 

 Borger der kun kan stå i kortere tid af 
gangen på grund af nedsat balance, 
udtrætning, skånehensyn eller smerter.

 Borger er afhængig af at sidde ned i 
forbindelse med varetagelse af daglige 
gøremål under køkkenarbejde, som normalt 
udføres stående, og som ikke kan anvises 
andre siddemuligheder, f.eks. rollator. 

 Borger der på grund af nedsat funktionsevne 
ikke er i stand til at trække en almindelig stol 
ind til eller ud fra et bord.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet? 
 Arbejdsstol med manuel indstilling af sæde 

ryg og armlæn. 

 Arbejdsstol med centralbremse og individuel 
tilpasning.

 Højdeindstilling med gasfjeder eller elektrisk.

 Ståstøttestol med nødvendig individuel 
tilpasning.

 Bemærkninger:

 

 Standard kontorstole er omfattet af 
sædvanligt indbo og kan ikke bevilges.
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Badebænk/ badetaburet  §112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der kun kan klare at stå op i kort tid i 
forbindelse med personlig hygiejne.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Badebænk/badetaburet - oftest højde 
indstillelig.

 Mulighed for ryglæn på badebænk.

Bemærkninger:
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Badekarsæde / badekarbræt §112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der kun kan klare at stå op i kort tid i 
forbindelse med personlig hygiejne.

 Borger der ikke er i stand til at komme ind og 
ud af badekar på forsvarlig vis.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Badekarbræt / badekarsæde, der hviler på 
badekarrets kant.

 Mulighed for greb på sædet.

Bemærkninger:  Badekarsædet kan være med drejefunktion.

 Borger skal selv sørge for skridsikkert 
underlag i badekarret.
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Dørtrinsramper §112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der anvender kørestol eller rollator 
indendørs og som ved hjælp af 
dørtrinsramper kan passere dørtrin forsvarligt 
med hjælpemidlet.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Dørtrinsramper i forskellige højder.

 Montering varetages af kommunen.

Bemærkninger:  Kommunen retablerer ikke.
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El-kørestol med manuel styring (Elscooter) 
§ 113

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet? • Borger med stærkt begrænset 

gangfunktion/gangdistance, der 

forhindrer færden i nærområdet og 

deltagelse i sociale aktiviteter set i 

forhold til alder.

 Borgers transportproblem kan ikke  

afhjælpes med et gangredskab, 

manuel kørestol eller andre 

transportmidler herunder offentlig 

transport, handicapkørsel, handicapbil 

bevilget af det offentlige eller egen bil 

såfremt borger selvstændigt kan køre 

den

 Borger skal kunne forflytte sig til /fra 

elscooteren selvstændigt.

 Borger, som har et ønske om eller 

behov for at færdes selvstændigt flere 

gange ugentligt året rundt til 

nødvendige og ønskede daglige 

aktiviteter i nærområdet.

Hvad indgår i bevillingen af 
hjælpemidlet/forbrugsgodet? 

Serviceloven betragter 
elscooter som et forbrugsgode.

§113 er inddelt således, at en elscooter 
kan bevilges på 3 måder efter en konkret 
og individuel vurdering :
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A   Bevilling efter §113 stk. 3 :
     Bekendtgørelsens §20 stk. 1.

 Almindelig standard elscooter 

Tilskud på 50 % af 
anskaffelsesprisen på et almindeligt 
standardprodukt. 

Borger køber selv produktet

Borger får ejendomsretten og 
     skal selv sørge for og  betale for
     reparation, drift og
     vedligeholdelse.

Udskiftning af elscooter ydes der 
ikke hjælp til. 

         Opladnings- og opbevaringsmulighed
         kan kommunen ved behov bevilge,
         efter en konkret og individuel
         vurdering.

B   Bevilling efter §113 stk. 4 :
     Bekendtgørelsen §20 stk. 2: 

  Nr 1: Hvis hjælpemidlet er dyrere
            end et almindeligt standard- 
            produkt.
            Reparation :
            Der kan ydes tilskud til halvdelen
            af udgiften.
            Ved behov for reparation skal 
            borger kontakte kommunen.

 Nr 2: Hvis hjælpemidlet
 nødvendiggør særlig indretning:

Tilskud på 50% af 
anskaffelsesprisen på et almindeligt 
standardprodukt og nødvendige 
merudgifter til den særlige kvalitet 
eller indretning.

 
Borger køber selv produktet, men 
kommunen skal oplyse om, 
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funktionelle krav til produktet, der 
kan ydes støtte til.

Borger får ejendomsretten og 
          skal selv sørge for og betale for                                                 
          drift og vedligeholdelse.

Udskiftning af elscooter er en 
mulighed efter en konkret og 
individuel vurdering.

Opladnings- og 
opbevaringsmulighed kan 
kommunen ved behov bevilge,

          efter en konkret og individuel 
          vurdering.

Reparation:
          Der ydes udelukkende tilskud til 
          reparation af den særlige indretning
          
         Ved behov for reparation skal borger
         kontakte kommunen.

C   Bevilling efter §113 stk. 5: 
     Bekendtgørelsens §20 stk. 3.

 Hvis el-scooter udelukkende
          fungerer som hjælpemiddel

Hjælp ydes til de fulde 
anskaffelsesudgifter til den bedst 
egnede og billigste el-scooter

Kommunen udlåner el-scooteren

Frit valg er ikke en mulighed for 
borger

Udskiftning af elscooter er en 
mulighed efter en konkret og 
individuel vurdering
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Opladnings- og 
opbevaringsmulighed kan 
kommunen ved behov bevilge

          efter en konkret og individuel 
     vurdering

Der ydes hjælp til dæk og slanger, 
hvis der er behov for mere end én 
udskiftning inden for 12 løbende 
måneder. Dokumentation skal  
foreligge.

Bemærkninger: • Opbevaring af elscooter skal være en 
mulighed.

• Det er en betingelse, at borger er i 
stand til at manøvrere elscooter på 
forsvarlig vis

• Helbredsmæssige forhold, herunder 
eventuelle medicin- og 
misbrugsproblematikker vil indgå i 
vurderingen af borgers evne til at 
færdes forsvarligt i trafikken. Der kan 
være behov for at anmode om lov til at 
indhente oplysninger hos fx egen læge, 
speciallæge, fysioterapeut.

• Ved bevilling af elscooter kan hjælp til 
indkøb muligvis ikke bevilges eller 
bortfalde

     Principafgørelse 40-19

El-kørestol med motoriseret styring til inden- og udendørs brug 
(Joystik) 
§ 112

Udover de generelle betingelser gælder:



16

Hvem kan modtage hjælpemidlet? • Borger som har en så betydelig nedsat gang- 
og armfunktion, at de ikke selvstændigt kan 
komme omkring i hjemmet/udenfor hjemmet i 
en manuel kørestol.         

Borger skal samtidig have et væsentligt 
behov for selvstændigt at færdes udendørs i 
nærområdet.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet? • El-kørestol med joy-stikstyring.

• Nødvendig individuel tilpasning af el-
kørestolen, herunder siddepude.

• Udskiftning af batterier.

Bemærkninger: • Borger skal være i stand til at manøvrere el-
kørestolen på forsvarlig vis.

• Helbredsmæssige forhold, herunder 
eventuelle medicin- og 
misbrugsproblematikker vil indgå i 
vurderingen af borgerens evne til at færdes 
forsvarligt i trafikken. Der kan være behov for 
at anmode om lov til at indhente oplysninger 
hos fx egen læge, speciallæge, fysioterapeut.

• Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er 
behov for mere en én udskiftning inden for 12 
løbende måneder. Der skal foreligge 
dokumentation.



17

El-kørestol med motoriseret styring til indendørs brug § 112 
(Joystik)

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger som har en så betydelig nedsat 
gang- og armfunktion, at de ikke 
selvstændigt kan komme omkring i hjemmet 
i en manuel kørestol.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  El-kørestol med joy-stikstyring.

 Nødvendig individuel tilpasning af el-
kørestolen, herunder siddepude.

 Udskiftning af batterier.

Bemærkninger:  Det er en betingelse, at borger er i stand til 
at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig vis.

 Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der 
er behov for mere end én udskiftning inden 
for 12 løbende måneder. Der skal foreligge 
dokumentation.
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Forhøjerklodser /-ben §112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:
 
Hvem kan modtage hjælpemidlet?
 

 Borger der på grund af funktionsnedsættelse 
eller smerter har svært ved at rejse sig fra seng 
eller hvilemøbel.

 Borger som selvstændigt eller med støtte fra 
hjælper kan rejse sig fra egne møbler, når de 
bliver forhøjet.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet? 
 

 Forhøjerklodser og forhøjerben.

 Monteres af kommunen.

 
Bemærkninger:  Forhøjelsen er betinget, at det er stabilt og 

forsvarligt.
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Gangbord § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med nedsat gangfunktion og/eller 
balance, som skal overføre en væsentlig del 
af vægtbæringen fra ben til arme, og som 
ikke kan afhjælpes med rollator med 
underarmsstøtte. 

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Gangbord med højdeindstilling.

 Evt. tilpasning og tilbehør.

Bemærkninger:  Benyttes primært indendørs.

 Der kan være behov for at fjerne nogle 
dørtrin i hjemmet.
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Gangbuk § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med nedsat gangfunktion og/eller 
nedsat balance såfremt brug af stokke ikke 
kan afhjælpe den nedsatte gangfunktionen.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Gangbuk.

Bemærkninger:  Som udgangspunkt kan der kun bevilges én 
gangbuk.

 Udskiftning af dupsko efter behov.
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Gelænder §113

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med nedsat gangfunktion og/eller nedsat 
balance i forhold til trappegang

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Gelænder betragtes som forbrugsgode og 
bevilges i henhold til enten
             §113 stk 3 eller stk 5

Bevilling efter stk. 3:
 Borger har i forvejen 1 gelænder.

             Borger kan klare at bruge trappen 
             uden brug af nr. 2 gelænder, - men
             det vil lette trappegang betydeligt 
             med et gelænder mere. Nr 2 
             gelænder har således en 
             forbrugsgodeværdi for borger. 

 Tilskud kan ydes på 50 % af   
                    anskaffelsesprisen på et almindeligt                                     
                    standardprodukt.( Max pris pr 
                    løbende meter,
                    oplyses ved bevilling.)

 Borgeren bestiller og betaler selv for produktet og 
sender faktura til kommunen, der refunderer max 
50% af standardpris oplyst i bevillingsbrev. 

 Borgeren får ejendomsretten og skal selv sørge 
for og betale reparationer, drift og 
vedligeholdelse.

 Kommunen reparerer, udskifter, nedtager og 
reetablerer ikke.

Bevilling efter stk. 5:
 Borger har i forvejen 1 gelænder. 
 Borger kan ikke komme op og ned uden 

gelænder i begge sider, f.ex hvis borger kun kan 
bruge den ene arm. Gelænder nr 2 betragtes 
derfor som hjælpemiddel.

 Borger skal selv være opdateret på 
boligselskabets regler, krav og indhente tilladelse
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 Kommunen bevilger gelænder og montering og 
evt. reparation

 Gældende for både leje-og ejerboliger:
Kommunen fjerner ikke gelænder og retablerer 
ikke.

Undtaget :  
Fællesarealer i lejebolig:
 Kommunen retablerer, hvis udlejer ønsker dette.

 Reetableringen består af nedtagning og fyldning 
af skruehuller. 

Bemærkninger:
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Glidelagen (med satinstykke i midten) § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger som med et glidelagen vil blive 
selvhjulpne i forhold til at vende sig og/eller 
flytte sig i sengen.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Glidelagner i forskellige størrelser.

 Ved behov kan der bevilges 2 stk af hensyn 
til vask.

 Udskiftning ved behov.

Bemærkninger:  Borger vejledes i brug af almindelig glat 
lagen og glat nattøj.
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Hvilestol med særlig indretning § 112 eller 113, stk. 5

Udover de generelle betingelser gælder følgende: 
 
Hvem kan modtage hjælpemidlet?
 

 Borger med betydelige smerter og/eller 
nedsat kraft i arme og ben og som ikke 
selvstændigt kan rejse sig fra en almindelig 
hvilestol, selvom den er tilpasset.

 Borger kan kun selvstændigt komme op/ned 
af eller sidde i hvilestol, når den er 
specialtilpasset med elmotorer og/eller 
polstring. Borger skal kunne udnytte sin 
selvstændighed i hjemmet i forhold til 
aktiviteter.

 Borger, der ved bevilling af hvilestol, opnår 
det eneste relevante alternativ til at ligge i 
sengen.

Hvad indgår i bevillingen af 
hjælpemidlet/forbrugsgodet? 
 

 Specialtilpasset hvilestol med individuel 
tilpasset polstring og/eller el-funktioner.

 
Bemærkninger:
 

 En almindelig hvilestol med en fast 
sædehøjde, armlæn og manuel rygindstilling 
eller vippefunktion er sædvanligt indbo.

 Principafgørelse 73-16
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Kørepose § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet? • Kørestolsbruger, som pga. nedsat kraft og 
bevægelighed ikke selvstændigt kan klare 
påklædning af almindeligt udendørs tøj efter 
årstiden.

• Kørestolsbruger som pga. sygdom er særligt 
kuldefølsomme og med et særligt behov, 
som ikke kan afhjælpes med almindeligt 
udendørs tøj svarende til årstiden.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet? • Kørepose.

Bemærkninger: • Der skal være behov for udendørs færden 
flere gange ugentligt året rundt.
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Kørestol – aktiv §112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med svært nedsat eller ophævet 
gangfunktion og/eller et helt særligt 
skånebehov og med et højt aktivitetsniveau i 
dagligdagen i og udenfor hjemmet.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  En let og aktiv kørestol.

 Nødvendig individuel tilpasning af kørestolen, 
herunder siddepude.

Bemærkninger:  Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er 
behov for mere end én udskiftning indenfor 
12 løbende måneder. Der skal foreligge 
dokumentation.
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Kørestol – manuel § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der ikke har nogen gangfunktion eller 
har betydeligt nedsat gangfunktion og som kun 
kan opretholde en aktiv dagligdag i og udenfor 
hjemmet ved brug af en kørestol.
 
Borgers nedsatte gangfunktion kan ikke 
afhjælpes med et gangredskab.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  En sammenklappelig kørestol med diverse 
indstillingsmuligheder.

 Nødvendig individuel tilpasning af kørestolen, 
herunder siddepude.

Bemærkninger:  Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er 
behov for mere end én udskiftning indenfor 12 
løbende måneder. Der skal foreligge 
dokumentation.

 



28

Kørestol – komfort § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger, der ikke har nogen gangfunktion eller 
har betydeligt nedsat gangfunktion. 

 Borger har behov for korrektion af 
siddestillingen eller særlig komfort, som ikke 
kan tilgodeses i standardkørestol med 
tilpasninger. 

 Borger, der ikke selv er i stand til at skifte 
stilling i kørestolen og som har et væsentligt 
behov for kip-funktion.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Manuel komfortkørestol med polstret 
sæde/ryg, fleksibel vinkelindstilling af ryg, kip 
funktion af sæde/rygdel og evt. eleverbare 
benstøtter. 

 Specialtilpasning. Diverse nødvendigt tilbehør, 
herunder siddepude.

Bemærkninger:  En komfortkørestol kræver som udgangspunkt 
hjælp til indstilling af kipfunktion og 
manøvrering af stolen.

 Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er 
behov for mere end én udskiftning indenfor 12 
løbende måneder. Der skal foreligge 
dokumentation.
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Kørestol – transport § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med en kort udendørs gangdistance.

Borgers nedsatte gangfunktion og 
gangdistance kan ikke afhjælpes med et 
gangredskab.

Borger har behov for en kørestol til transport 
minimum en gang om ugen.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Primært en kørestol med få indstillings- og 
tilpasningsmuligheder. 

Bemærkninger:  Der foretages ikke individuelle tilpasninger af 
kørestolen. 

 Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er 
behov for mere end én udskiftning indenfor 12 
løbende måneder. Der skal foreligge 
dokumentation.
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Lydbogsafspiller § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende: 

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med en dokumenteret væsentlig 
synsnedsættelse, svær ordblindhed eller 
hjerneskade.

 Borger kan kun med en lydbogsafspiller 
læse bøger, tidsskrifter og lignende. 
Læsning skal være en væsentlig aktivitet for 
borgeren.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Digitalafspiller til Daisy format.

 Batteriskift.

Bemærkninger:  Headset følger ikke med.
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Ramper – transportable til brug udenfor eget hjem § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der er permanent kørestolsbruger, og 
som har et væsentligt aktivitetsniveau udenfor 
hjemmet, og hvor niveauforskelle hindrer 
borger i at færdes frit.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Længdeforskydelige køreskinner eller 
sammenklappelige ramper.

 Delte ramper i fast længde eller som plade.

Bemærkninger:  Borger vil som regel være afhængig af hjælp 
til at lægge ramperne.
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Rollator § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med nedsat gangfunktion og/eller 
nedsat balance og nedsat gangdistance. 

 Borger kan ikke få afhjulpet den nedsatte 
gangfunktion ved hjælp af stok.

 Borger der pga. smerter eller 
vejrtrækningsproblemer har behov for et 
siddende hvil under gang.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Sammenklappelig rollator.
 

 Leveres som standard med kurv eller net.
 
 Eventuel tilpasning og tilbehør.

 

Bemærkninger:  Som udgangspunkt kan der kun bevilges én 
rollator.
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Sansestimulerende dyne og tæppe § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der har dokumenteret nedsat mental 
funktionsevne og/eller forstyrrelse, som 
medfører væsentlig motorisk eller psykisk 
uro.

 Borger der har selvdestruktiv adfærd.

 Borger der lider af angst eller uro i løbet af 
døgnet.

 Borger der har svære indsovnings- og 
søvnproblematikker, som ikke kan tilskrives 
forbigående eller almindelige 
livsproblematikker i forbindelse med 
eksempelvis alder eller udviklingstrin.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Sansestimulerende dyner og tæpper i 
forskellige vægtklasser og typer.

Bemærkninger:  Der kan være behov for at indhente lægelig 
dokumentation.

 Forud for bevilling er der en 
afprøvningsperiode på min. 2 uger, som skal 
vise en betydelig effekt af dynen.
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Seng med el-funktioner (Plejeseng) § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der ikke er i stand til at rejse sig fra 
liggende til siddende stilling ved brug af 
hjælpemidler som sengerebstige, 
sengegalge, el-ryglæn eller andet i egen 
seng.

 Borger med behov for varierende 
liggefladehøjde og sengens indstillinger for 
at blive selvhjulpen ved ind- og udstigning i 
seng.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  En plejeseng med sengeheste og gavle samt 
standard skummadras.

 Sengegalge kan monteres.

 Evt. kolbeholder.

Bemærkninger:  Borger skal være opmærksom på, at 
plejesengen skal returneres, hvis borger ikke 
mere har brug for sengens el-funktioner.

 Borger ska selv sørge for at gøre plads til 
plejesengen. Kommunen yder ikke hjælp til 
flytning af egen seng.

 Kolbe er alm. indbo.
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Sengebord § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der er sengeliggende og/eller er 
svært mobiliserede i hverdagen.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Højdeindstillelig sengebord på hjul.

Bemærkninger:  Det er en forudsætning, at der ikke er andre 
borde i hjemmet, som kan afhjælpe 
problemet.
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Småredskaber/ ADL (Almindelig daglig levevis) hjælpemidler 
fremstillet til handicappede § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger som ved brug af hjælpemidlet får 
mulighed for at vedligeholde, udvikle eller 
genoptage selvstændige aktiviteter i 
forbindelse med daglige gøremål.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Specielle redskaber til personlig pleje, 
spisning og husholdning.

 Udskiftning efter behov.

Bemærkninger:  Nogle småredskaber er ikke fremstillet 
specifikt til handicappede borgere og 
betragtes derfor som et 
forbrugsgode/sædvanligt indbo som borger 
selv skal købe.
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Stokke § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med nedsat gangfunktion og/eller 
nedsat balance.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Albuestokke med/uden anatomisk greb.

 Underarmsstokke.

 4 punkt stokke.

Bemærkninger:  Borger skal selv sørge for udskiftning af 
nedslidte dupsko.

 Almindelige håndstokke med og uden 
anatomiske håndgreb, bliver betragtet som et 
forbrugsgode/sædvanligt indbo, som borger 
selv skal købe.
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Støttegreb, fastmonterede §112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der af sikkerhedsmæssige
og/eller funktionsmæssige grunde har et 
behov for støttegreb ved eksempelvis bad, 
døre eller trapper. 

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Greb i forskellige længder og udformninger.

 Montering af greb.

 Placering af greb sker på baggrund af en  
konkret og individuel vurdering.

 Ingen reetablering, hverken i ejer- eller 
lejebolig.

Bemærkninger: Fællesarealer i lejebolig:
 Kommunen retablerer, hvis udlejer ønsker 

dette.

 Reetableringen består af nedtagning og 
fyldning af skruehuller. 

 Det påhviler borger selv at være opdateret på 
boligselskabets regler, krav og indhente 
tilladelse
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Støttehjul til cykel § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borgere med væsentligt nedsat 
gangfunktion/gangdistance og/eller 
balanceproblemer, der hæmmer færden i 
nærområdet og deltagelse i sociale aktiviteter 
set i forhold til alder.

 Borger der i øvrigt har god kraft i ben til at 
cykle

 Borger der ikke kan holde balancen på en 
almindelig 2 hjulet cykel.

 Borgere, som ikke kan løse sit transport 
problem med et gangredskab, en almindelig 
to- hjulet cykel med/uden motor, 

 Borgere, som har et ønske om eller behov for 
at færdes selvstændigt flere gange ugentligt 
året rundt til nødvendige og ønskede daglige 
aktiviteter i nærområdet.

Hvad indgår i bevillingen af 
hjælpemidlet/forbrugsgodet? 

 Støttehjul til borges egen cykel

Bemærkninger:  Det er en betingelse, at borgeren er i stand til 
at færdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt i 
trafikken, og at af- og påstigning er mulig og 
sikker.

 Helbredsmæssige forhold, herunder 
eventuelle medicin- og 
misbrugsproblematikker vil indgå i vurderingen 
af borgerens evne til at færdes forsvarligt i 
trafikken. Der kan være behov for at anmode 
om lov til at indhente oplysninger hos fx egen 
læge, speciallæge, fysioterapeut.

 Borger har selv ansvar for almindelig 
vedligeholdelse, herunder lapning, udskiftning 
af dæk og slanger 
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Toiletstol med eller uden hjul § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet? • Borger der på grund af nedsat gangfunktion 
eller balance ikke kan gå eller nå ud til 
toilettet.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet? • Toiletstol med spand eller bækken.

• Toiletstol med indstillelig sædehøjde.
 
• Tilbehør.

Bemærkninger:
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Trehjulet cykel til voksne § 112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med væsentligt nedsat 
gangfunktion/gangdistance og/eller 
balanceproblemer, der hæmmer færden i 
nærområdet og deltagelse i sociale aktiviteter 
set i forhold til alder.

 Borger, hvis transportproblem ikke kan 
afhjælpes med et gangredskab, en to- hjulet 
cykel med/uden motor, andre transportmidler 
herunder offentlig transport, handicapkørsel, 
handicapbil bevilget af det offentlige eller egen 
bil såfremt borgeren selvstædigt kan køre den.

 Borger, som har et ønske om eller behov for at 
færdes selvstændigt flere gange ugentligt året 
rundt til nødvendige og ønskede daglige 
aktiviteter i nærområdet.

Hvad indgår i bevillingen af 
hjælpemidlet/forbrugsgodet? 

 Trehjulet cykel enten med to forhjul eller to 
baghjul.

 Trehjulet cykel med eller uden motor.

 Nødvendig specialtilpasning af cyklen.

Bemærkninger:  Ladcykler med og uden el anses som 
sædvanligt indbo.

 Det er en betingelse, at borgeren er i stand til 
at manøvrere den trehjulet cykel på forsvarlig 
vis.

 Helbredsmæssige forhold, herunder 
eventuelle medicin- og 
misbrugsproblematikker vil indgå i vurderingen 
af borgerens evne til at færdes forsvarligt i 
trafikken. Der kan være behov for at anmode 
om lov til at indhente oplysninger hos fx egen 
læge, speciallæge, fysioterapeut.

 Borger sørger selv for lås og lys til cyklen.
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 Borger har selv ansvar for almindelig 
vedligeholdelse, herunder lapning, udskiftning 
af dæk og slanger og evt. batteriskift.

 Ved behov for en cykel med motor, vil det 
blive vurderet, hvorvidt behovet for transport 
kan dækkes med en el-scooter.

 Ved bevilling af trehjulet cykel kan hjælp til 
indkøb muligvis ikke bevilliges/bortfalde
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Trykaflastende madras § 138 Sundhedsloven

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger som har eller er i risiko for at udvikle 
trykskader.

 Borger med dokumenteret kronisk 
smertetilstand, som ikke kan behandles 
tilstrækkeligt på anden måde.

 Terminale borger med smerter, som ikke kan 
behandles på anden måde.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  En faglig risikovurdering – set i forhold til 
trykskader og smertelindring danner grundlag 
for bevilling.

 Ved visse typer af madrasser vil der være 
behov for høje sengeheste.

Bemærkninger:  De trykaflastende madrasser udgør kun en 
del af en samlet tværfaglig indsats ved 
trykskader.



44

Trykaflastende siddepude § 138 Sundhedsloven

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger som har eller er i risiko for at udvikle 
trykskader.

 Borger som har et varigt behov for 
siddestillingskorrektion.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  En siddepude, som beviliges på baggrund af 
en terapeutisk vurdering i forhold til 
trykskader og siddestillingskorrektion.

Bemærkninger:  En trykaflastende siddepude udgør kun en 
del af en samlet tværfaglig indsats ved 
trykskader.
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Ur, talende §112

Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger med en dokumenteret væsentlig 
synsnedsættelse.

 Borger der kun med et talende ur kan 
orientere sig i tid.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Et talende bordur eller talende armbåndsur.

Bemærkninger:  Borger skal som udgangspunkt selv sørge for 
batteriskift og indstilling af ur.
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Arbejdsredskaber til plejen – APV
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Badebænk / Badetaburet APV §15

Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der har brug for personhjælp til bad, 
og hvor hjælper skal kunne arbejde 
sikkerheds – og sundhedsmæssigt 
forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/ 
arbejdsredskabet?

 Badebænk oftest højde indstillig.

 Nødvendigt individuelt tilbehør.

Bemærkninger:
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Bade – toiletstol APV § 15

Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der har brug for personhjælp til 
toiletbesøg og bad, og hvor hjælper skal 
kunne arbejde sikkerheds– og 
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/ 
arbejdsredskabet?

 En højdeindstillelig bade – toiletstol med 
armlæn, hjul med bremser, fodstøtter og 
justerbar ryg.

 Højdeindstillelig bade- toiletstol med 
hydraulisk tilt og hovedstøtte samt armlæn, 
hjul med bremser, fodstøtter, justerbar ryg til 
borger med nedsat kropsbalance.

 Nødvendigt individuelt tilbehør.

Bemærkninger:  Bade-toiletstol med el-funktioner kan 
bevilliges, hvor det er tungt for hjælper at tilte 
en stol med hydraulik, eller hvor det i øvrigt 
letter en vanskelig arbejdsopgave.
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Forflytningsplatform/drejeskive APV § 15

Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger som har brug for personhjælp til 
forflytning og hvor hjælper skal kunne 
arbejde sikkerheds– og sundhedsmæssigt 
forsvarligt.

Borger har siddende og stående balance og 
kan selv trække sig op til stående stilling, 
men kan ikke selv forflytte sig over kort 
afstand. 

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?  Forflytningsplatform med låsbare hjul til 
forflytning over kort afstand, f.eks. fra seng til 
kørestol.

Bemærkninger:  Hjælper skal være opmærksom på om 
borger kan holde den stående balance også 
under brug af platformen.
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Forflytningssystemer til brug i seng APV § 15

Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger som har brug for personhjælp til 
vending og forflytning i sengen og/eller hjælp 
til at komme ud og ind af seng, og hvor 
hjælper skal kunne arbejde sikkerheds– og 
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af 
hjælpemidlet/arbejdsredskabet? 

 Glidestykker/ spilerdug.

 Forflytningsbånd/bælter.

 Glidebræt.

 Manuelle vendesystemer.

 Elektriske vendesystemer.

Bemærkninger:  Valg af forflytningssystem beror på en 
konkret individuel og faglig vurdering.

 Der er behov for en grundig instruktion til 
personale og borger fra 
forflytningsvejleder/sagsbehandlende 
terapeut eller forhandler.

 Kommunen sørger for lovpligtigt eftersyn af 
elektriske vendesystemer.
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Personløfter – mobil  APV §15

Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger som har brug for personhjælp til 
forflytning, og hvor hjælper skal kunne 
arbejde sikkerheds– og sundhedsmæssigt 
forsvarligt.

Borger har ingen standfunktion eller kan ikke 
medvirke ved forflytning.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/ 
arbejdsredskabet?

 En gulvlift med el-funktion med låsbare hjul.

 Sejl efter behov.  

Bemærkninger:  Køreplader kan i særlige tilfælde blive 
bevilliget for at lette manøvreringen med 
personløfter.

 Kommunen sørger for lovpligtigt eftersyn af 
mobile personløftere.
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Personløfter – stationær  APV § 15

Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger som har brug for personhjælp til 
forflytning, og hvor hjælper skal kunne 
arbejde sikkerheds – og sundhedsmæssigt 
forsvarligt.

 Borger med så betydelig 
funktionsnedsættelse / deformitet / overvægt, 
at forflytning kun kan foregå med en 
stationær personløfter.

 Boligens fysiske rammer umuliggør brugen af 
en mobil personløfter.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/ 
arbejdsredskabet? 

.

 Loft- eller vægmonterede skinner med 
løftemodul.

 Fritstående skinnesystem med løftemodul.

 Sejl efter behov.  

Bemærkninger:  Kommunen nedtager skinner

 I lejeboliger  fyldes skruehuller af kommunen 

efter nedtagning.

 Kommunen sørger for lovpligtigt eftersyn af 
stationære personløftere.
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Seng med el-funktioner (Plejeseng) – APV § 15

Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der har brug for personhjælp til pleje i 
sengen og så hjælper skal kunne arbejde 
ved sengen sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af 
hjælpemidlet/arbejdsredskabet? 

 Plejeseng med sengeheste og gavle samt 
standard madras.

 Sengegalge kan i særlige tilfælde monteres.

Bemærkninger:  Borger og hjælper skal være opmærksom 
på, at plejesengen skal returneres, hvis der 
ikke længere er brug for sengen.

 Det påhviler borger selv at gøre plads til 
sengen.

 Hjælpemiddeldepotet medvirker ikke til at 
flytte en plejeseng når den først er 
installeret, med mindre plejebehovet 
ændres. 
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Sengebord -  APV § 15

Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven

Hvem kan modtage hjælpemidlet?  Borger der skal plejes i sengen af en hjælper, 
og hvor hjælper skal kunne arbejde ved 
sengen sikkerheds - og sundhedsmæssigt 
forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af 
hjælpemidlet/arbejdsredskabet? 

 Højdeindstilleligt sengebord med hjul.

Bemærkninger:
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Ståløfter  APV §15

Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven

Hvem kan modtage hjælpemidlet?
.

 Borger som har brug for personhjælp til 
forflytning, og hvor hjælper skal kunne 
arbejde sikkerheds – og sundhedsmæssigt 
forsvarligt.

Borger har siddende balance, kan ikke selv 
trække sig op til stående stilling, men kan 
tage vægtbæring på benene. 

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/ 
arbejdsredskabet? 

 Ståløfter med el-funktion og låsbare hjul.

 Sejl efter behov.

Bemærkninger:  Køreplader kan i særlige tilfælde blive 
bevilliget for at lette manøvreringen med 
personløfter.

 Kommunen sørger for lovpligtigt eftersyn af 
ståløftere.
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Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven
Målgruppe  Ældre borgere, der efter sygdom/almen svækkelse uden forudgående 

hospitalsindlæggelse er midlertidigt svækkede. 
 Udover denne målgruppe vil også andre voksne i begrænset omfang 

kunne omfattes af kommunal genoptræning efter § 86, hvilket besluttes 
ud fra en konkret, individuel vurdering. 

Serviceniveau  For at modtage genoptræning efter Serviceloven skal man visiteres til 
dette. 

 Efter henvisning til genoptræning, vurderer borgeren og den trænende 
terapeut i samarbejde det aktuelle behov for genoptræning. 

Denne vurdering udføres blandt andet på baggrund af følgende kriterier:
 Borgeren er bosiddende i Hørsholm Kommune.
 Borgeren vurderes til at have effekt af genoptræning og har et 

genoptræningspotentiale.
 Borgeren er motiveret for genoptræning.
 Borgeren vurderes til at kunne forbedre fysiske færdigheder ved en 

træningsindsats, efter funktionstab.
 Tilbuddet skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning ikke kan 

forbedre funktionsniveauet. Anden form for træning kan for eksempel 
være i form af egen træningsindsats uden for kommunalt regi eller 
selvtræning.

 Borgeren må ikke for samme funktionsnedsættelse modtage en 
dublering af indsatsen, enten i hospitalsregi, under ordningen om 
vederlagsfri fysioterapi eller i andet regi med tilskud fra det offentlige.

Servicemål  Genoptræning er et målrettet og tidsafgrænset forløb og gives på 
baggrund af en konkret, individuel vurdering. 

 Der kan forekomme ventetid på genoptræning efter serviceloven på 
maksimalt 4 uger.

 Der kan forekomme aflysninger af hold- og individuel træning. 
 Ved planlagte aflysninger informeres borgeren skriftligt, men ved 

akutte aflysninger vil det foregå pr. telefon. En alternativ tid aftales, 
hvis det er nødvendigt, for at opnå det fastsatte mål.

Formål  At borgeren gennem sin aktive deltagelse i et målrettet 
genoptræningsforløb, generhverver/øger sit funktions- og 
færdighedsniveau samt fastholder størst mulig livskvalitet.

 At borgeren bevarer eller forbedrer sin selvhjulpenhed ved at lære at 
bruge egne ressourcer. Herunder skal borgeren tage medansvar for 
fortsat at være fysisk aktiv for at bevare den opnåede funktionsevne. 

 At forebygge/udskyde at der opstår behov for øget hjælp, 
sygehusindlæggelse og ændrede boligbehov.

 At øge erkendelse og accept af ændrede livsvilkår.
Generelt indhold i 
indsatser 

 Genoptræningen foregår på kommunens Sundheds- og 
Rehabiliteringscenter Louiselund. 

 Ud fra en konkret, individuel vurdering af de trænende terapeuter 
tilrettelægges varigheden og intensiteten af forløbet. 



 Terapeuten udarbejder og anvender en individuel handleplan for det 
enkelte træningsforløb. 

 Træningsforløbet planlægges, iværksættes og evalueres i samarbejde 
med borgeren.

 Der dokumenteres løbende i borgerens elektroniske journal. 
 Træningen kan foregå på hold eller individuelt.   
 Behandling i form af massage, ultralyd, samt passive øvelser indgår kun 

i enkeltstående tilfælde, hvis det af terapeuten vurderes nødvendigt 
som en del af træningsforløbet.

Træningsforløbet kan bestå af et eller flere af følgende elementer:
 Undersøgelse, udredning og relevante tests.
 Mål for træningen fastsættes sammen med borgeren.
 Vurdering af, instruktion og træning i de daglige funktioner.
 Vurdering af og instruktion i forflytning og lejring samt færden.
 Vurdering af behovet for hjælpemidler og kontakt til sagsbehandlende 

terapeuter vedrørende dette.
 Træning af styrke, udholdenhed, bevægelighed, balance og 

koordination.
 Træning af kognitive færdigheder.
 Hjemmebesøg og vurdering af fremtidig boform.
 Instruktion/vejledning/formidling/kommunikation og samarbejde med 

borgere, pårørende, personale og samarbejdspartnere.
Genoptræningshold  Fælles træning på hold.

 Indsatsen gives 2 gange ugentligt.
 Varighed vurderes efter en konkret, individuel 

vurdering, men maksimalt 3 måneder.
Ved 
genoptræningsophold

Under opholdet afholdes forventnings-, status- og 
afslutningssamtale.
 Genoptræningen varetages af et tværfagligt 

team, der koordinerer den daglige 
træningsindsats.

 Hvis det skønnes relevant, tilbydes 
efterfølgende ambulant træning enten på 
Louiselund eller i borgerens hjem.

 Et ophold på de midlertidige pladser kan 
variere fra ca. 2 uger til ca. 2 måneder.

 Ved genoptræningsophold vil der som 
udgangspunkt være træning dagligt på ugens 
fem hverdage. Opholdet tilrettelægges, således 
at de daglige gøremål indgår som et led i 
træningen.

Indhold i indsats og 
frekvens 

Hjemmetræning  Individuel træning med fysioterapeut eller 
ergoterapeut i hjemmet relateret til 
målsætningen med henblik på at mestre 
daglige gøremål. 

 Hjemmetræning tildeles, hvis borgeren ikke 
kan komme til træning på Louiselund pga. 



svækkelse, eller hvis det vurderes fagligt 
relevant i forhold til genoptræningsforløbet.

 Såfremt borgerens funktionsevne øges så 
borgeren kan komme til træning på center, skal 
dette tilbydes i stedet.

 1-2 gange ugentligt.
 Varighed vurderes efter en konkret, individuel 

vurdering, men maksimalt 3 måneder. 
Individuel træning på 
center

 Individuel træning med fysioterapeut eller 
ergoterapeut relateret til målsætningen. 

 Såfremt borgerens funktionsniveau øges, så 
borgeren kan træne på hold, skal dette tilbydes 
i stedet.

 1-2 gange ugentligt på Louiselund
 Varighed vurderes efter en konkret, individuel 

vurdering, men som hovedregel maksimalt 3 
måneder.

Krav til leverandøren  Træningsenheden er ansvarlig for, at genoptræningen udføres efter 
anerkendt faglig standard.

 Indsatserne udføres af autoriserede fysioterapeuter eller 
ergoterapeuter eller studerende under supervision.

 Træningsforløbet tilpasses den enkelte borgers behov.
 Terapeuten dokumenterer løbende i borgerens elektroniske 

omsorgsjournal. 
 Terapeuten forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Midlertidige ændringer i behovet for træning skal imødekommes. 
 Træning gives i et respektfuldt samarbejde mellem borger og 

terapeuten med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. 
Krav til borgeren  Det er en forudsætning, at borgeren samarbejder med terapeuten, er 

motiveret og deltager aktivt i træningen.
 Hvis borgeren ikke medvirker aktivt i træningsforløbet, kan forløbet 

afsluttes. 
 Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre 

rusmidler under træningen.
 Evt. afbud til træningen, grundet sygdom eller andet, som gør, at man 

er forhindret i at komme til træning, meddeles hurtigst muligt til de 
trænende terapeuter.

 Ved udeblivelse mere end 2 gange i træk eller hyppige afbud uden 
væsentlige årsager, kan forløbet afsluttes. Der skal derefter laves en ny 
visitation for at genoptage træningsforløbet.

 Borgeren kan give samtykke til at indhente og videregive oplysninger af 
betydning for genoptræningsforløbet.

 Der må ikke ryges (heller ikke E-cigaretter), mens medarbejderen er i 
hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før medarbejderen 
kommer, hvis der er røget i hjemmet.

Betaling Der er brugerbetaling på visse områder så som:
 forplejning ved ophold på de midlertidige pladser
 materialer til visse typer træning eller køkkengruppen



Kørsel  Borgeren skal selv sørge for kørsel til og fra genoptræning.
Kvalitetsmål og 
opfølgning

 Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige arbejde.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 
 Borgere visiteret til genoptræning, testes ved hjælp af relevante tests 

igennem træningsforløbet, for at vurdere træningens effekt på 
borgerens funktionsniveau. 

 Træningsforløbet evalueres løbende i et samarbejde mellem borgeren 
og terapeuterne med henblik på at vurdere indsats og effekt.

 Slutdatoen fastsættes på baggrund af borgerens resterende 
træningspotentiale og realistiske funktionsmål. 

 Udebliver indsats og effekt, kan træningsforløbet afsluttes umiddelbart.
 Opfyldes målsætningen tidligere end forventet afsluttes 

træningsforløbet tilsvarende tidligere.
Lovgrundlag Serviceloven § 86, stk. 1
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 

henvende sig til træningsenheden. 
Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 
Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen til 
Ankestyrelsen.
Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.

 Hvis borgeren ønsker at klage over en medarbejder, skal borgeren rette 
henvendelse til lederen af træningsenheden.

Kontakt til 
træningsenheden

Alle hverdage 8.00-12.00 på telefon 48 49 86 00
E-mail: louiselund@horsholm.dk 

mailto:louiselund@horsholm.dk


Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven

Målgruppe  Borgere, der i forbindelse med udskrivning fra hospital, har fået en 
genoptræningsplan med et lægefagligt vurderet behov for 
genoptræning.

 Behov for genoptræning vurderes individuelt og tilbydes ud fra 
borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og ressourcer.

Serviceniveau  Det er hospitalet, der med en genoptræningsplan vurderer, at borgeren 
har brug for genoptræning efter Sundhedsloven ved udskrivning fra 
hospital.

 Træningsforløbets varighed er afhængig af diagnose og følger 
genoptræningsforløbsbeskrivelserne. 

 Senest 4 dage efter udskrivning fra hospitalet, skal den trænende 
terapeut have etableret kontakt til borgeren (selve udskrivningsdagen 
tæller ikke med i de 4 dage).

 Senest 7 dage efter at borgeren er blevet udskrevet, skal 
genoptræningen være planlagt og/eller iværksat – med mindre andet er 
anført i genoptræningsplanen.

 Ved udeblivelse mere end to gange i træk eller hyppige afbud uden 
væsentlig årsag kan forløbet afsluttes umiddelbart. Terapeuten 
kontakter borgeren inden endelig afslutning.

 Borgeren skal være motiveret for eller kunne motiveres til aktivt at 
indgå i et genoptræningsforløb.

Servicemål  Der kan forekomme aflysninger af hold- og individuel træning. 
 Ved planlagte aflysninger informeres borgeren skriftligt, men ved 

akutte aflysninger vil det foregå pr. telefon. En alternativ tid aftales, 
hvis det er nødvendigt, for at opnå det fastsatte mål.

 Den konkrete, individuelle vurdering sker i samarbejde mellem 
terapeuten og borgeren. 

Formål  At borgere generhverver/øger deres funktionsevne efter 
hospitalsindlæggelse.

 At opnå den funktionsevne, som den pågældende havde inden 
sygdommen eller på så højt niveau som muligt.

 At borgere, der har begrænsninger i deres fysiske, psykiske og sociale 
funktionsevner, opnår et så selvstændigt og meningsfyldt liv som 
muligt.

 At lette overgangen fra sygehusindlæggelse til eget hjem.
 At forebygge/udskyde at der opstår behov for øget hjælp, 

sygehusindlæggelse og ændrede boligbehov.
 At øge erkendelse og accept af ændrede livsvilkår.

Generelt indhold i 
indsatser 

 Genoptræningen foregår fortrinsvis på kommunens Sundheds- og 
Rehabiliteringscenter Louiselund. 

 Genoptræningen er diagnoserelateret og beskrevet i 
genoptræningsforløbsbeskrivelserne.

 Terapeuten udarbejder en målsætning i samarbejde med borgeren og 
lægger en individuel plan for det enkelte træningsforløb. 



 Træningsforløbet planlægges, iværksættes og evalueres i samarbejde 
med borgeren.

Træningsforløbet kan bestå af et eller flere af følgende elementer:
 Undersøgelse, udredning og relevante test (ved tværfagligt team).
 Mål for træningen fastsættes sammen med borgeren.
 Vurdering af, instruktion og træning i de daglige funktioner.
 Vurdering af og instruktion i forflytning og lejring samt færden.
 Vurdering af behovet for hjælpemidler og kontakt til sagsbehandlende 

terapeuter vedrørende dette.
 Træning af styrke, udholdenhed, bevægelighed, balance og 

koordination.
 Træning af kognitive færdigheder.
 Hjemmebesøg og vurdering af fremtidig boform.
 Instruktion/vejledning/formidling/kommunikation og samarbejde med 

borgere, pårørende, personale og samarbejdspartnere.
Genoptræningshold  Fælles træning på hold.

 Indsatsen gives 1-2 gange ugentligt.
 Varighed vurderes efter en konkret, individuel 

vurdering, men maksimalt 3 måneder.
Ved 
genoptræningsophold

Under genoptræningsopholdet afholdes 
forventnings-, status- og afslutningssamtale.
 Genoptræningen varetages af et tværfagligt 

team, der koordinerer den daglige 
træningsindsats.

 Hvis det skønnes relevant, tilbydes 
efterfølgende ambulant træning enten på 
Louiselund eller i borgerens hjem.

 Et ophold på de midlertidige pladser kan 
variere fra ca. 2 uger til ca. 2 måneder.

 Ved ophold på en midlertidig plads vil der som 
udgangspunkt være træning dagligt på ugens 
fem hverdage. Opholdet tilrettelægges, således 
at de daglige gøremål indgår som et led i 
træningen.

Indhold i indsats og 
frekvens 

Hjemmetræning  Individuel træning med fysioterapeut eller 
ergoterapeut i hjemmet relateret til 
målsætningen med henblik på at mestre 
daglige aktiviteter.

 Hjemmetræning tildeles, hvis borgeren ikke 
kan komme til træning på Louiselund pga. 
svækkelse eller hvis det vurderes fagligt 
relevant i forhold til genoptræningsforløbet.

 Såfremt borgerens funktionsevne øges, så 
borgeren kan komme til træning på center, skal 
dette tilbydes i stedet.

 1-2 gange ugentligt.



 Varighed vurderes efter en konkret, individuel 
vurdering, men maksimalt 3 måneder. 

Individuel træning på 
center

 Individuel træning med fysioterapeut eller 
ergoterapeut relateret til målsætningen. 

 Såfremt borgerens funktionsniveau øges, så 
borgeren kan træne på hold, skal dette tilbydes 
i stedet.

 1-2 gange ugentligt på Louiselund.
 Varighed vurderes efter en konkret, individuel 

vurdering, men som hovedregel maksimalt 3 
måneder.

Leverandør  Hvis fristen på 7 dage ikke kan efterkommes, kan borgeren kontakte en 
privatleverandør godkendt af KL.

Krav til leverandøren  Træningsstedet er ansvarligt for at genoptræningen udføres efter 
anerkendt faglig standard.

 Indsatserne udføres af autoriseret fysioterapeut, ergoterapeut eller 
studerende under supervision.

 Træningsforløbet tilpasses den enkelte borgers behov.
 Terapeuten dokumenterer løbende i borgerens elektroniske 

omsorgsjournal. 
 Terapeuten forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Midlertidige ændringer i behovet for træning skal imødekommes.
 Træning gives i et respektfuldt samarbejde mellem borger og terapeut 

med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. 
Krav til borgeren  Det er en forudsætning, at borgeren samarbejder med terapeuten, er 

motiveret og deltager aktivt i træningen.
 Hvis borgeren ikke medvirker aktivt i træningsforløbet, kan forløbet 

afsluttes. 
 Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre 

rusmidler under træningen.
 Evt. afbud til træningen, grundet sygdom eller andet, som gør, at man 

er forhindret i at komme til træning, meddeles hurtigst muligt til 
træningsenheden.

 Ved udeblivelse mere end 2 gange i træk eller hyppige afbud uden 
væsentlige årsager kan forløbet afsluttes. Der skal derefter laves en ny 
visitation for at genoptage træningsforløbet.

 Borgeren kan give samtykke til at indhente og videregive oplysninger af 
betydning for genoptræningsforløbet.

 Der må ikke ryges (heller ikke E-cigaretter), mens medarbejderen er i 
hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før medarbejderen 
kommer, hvis der er røget i hjemmet.

Betaling Der er brugerbetaling på visse områder så som:
 forplejning ved ophold på de midlertidige pladser
 materialer til visse typer træning eller køkkengruppe.

Kørsel  Se kvalitetsstandard for kørsel til træning.
Kvalitetsmål og 
opfølgning

 Gennem dialog mellem borger og terapeut i det daglige arbejde.
 Borgertilfredshedsundersøgelser. 



 Borgere visiteret til genoptræning, testes ved hjælp af relevante tests 
igennem træningsforløbet, for at vurdere træningens effekt på 
borgerens funktionsniveau. 

 Vurderes det ved de løbende evalueringer, at der ikke længere er 
træningspotentiale, afsluttes forløbet.

Lovgrundlag Sundhedslovens § 140
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over den faglige udførsel af 

genoptræningen, kan det gøres gennem:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15 
2000 Frederiksberg 
www.stps.dk  

 Hvis borgeren ønsker at klage over en medarbejder, skal borgeren rette 
henvendelse til lederen af træningsenheden.

Kontakt til 
træningsenheden

Alle hverdage 8.00-12.00 på telefon 48 49 86 00
E-mail: louiselund@horsholm.dk 

http://www.stps.dk/
mailto:louiselund@horsholm.dk


Kvalitetsstandarder for vedligeholdelsestræning efter serviceloven
Målgruppe  Borgere, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller særlige sociale problemer, har behov for træning for at forhindre 
funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau.

Serviceniveau  For at modtage vedligeholdelsestræning skal man visiteres til dette.
 Efter henvisning til vedligeholdelsestræning, vurderer borgeren og 

terapeuten i samarbejde det aktuelle behov for 
vedligeholdelsestræning. 

Terapeuten vurderer træningsbehovet på baggrund af følgende kriterier:
 Borgeren er bosiddende i Hørsholm Kommune.
 Borgeren vurderes til at have effekt af vedligeholdelsestræning.
 Borgeren er motiveret for vedligeholdelsestræning.
 Borgeren kan ikke på anden måde vedligeholde et opnået 

funktionsniveau.
 Tilbuddet skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning ikke kan 

vedligeholde funktionsniveauet. Anden form for træning kan for 
eksempel være i form af egen træningsindsats uden for kommunalt 
regi eller selvtræning.

 Borgeren må ikke for samme funktionsnedsættelse modtage en 
dublering af indsatsen, enten i hospitalsregi, under ordningen om 
vederlagsfri fysioterapi eller i andet regi med tilskud fra det offentlige.

Servicemål  Der kan forekomme ventetid på opstart af træning på 
vedligeholdelseshold på maksimalt 8 uger.

 Der kan forekomme aflysninger af hold- og individuel træning. 
 Ved planlagte aflysninger informeres borgeren skriftligt, men ved 

akutte aflysninger vil det foregå pr. telefon. En alternativ tid aftales, 
hvis det er nødvendigt, for at opnå det fastsatte mål.

Formål  At borgeren i videst muligt omfang bevarer eksisterende funktionevne
 At forebygge tab af funktionsevne.

Indhold i indsats og 
frekvens 

 Vedligeholdelsestræningen foregår på kommunens Sundheds- og 
Rehabiliteringscenter Louiselund eller Aktivitetscentret Sophielund. 

 Ud fra en konkret, individuel vurdering tilrettelægges varigheden og 
intensiteten af forløbet. 

 Terapeuten udarbejder og anvender en individuel handleplan for det 
enkelte træningsforløb. 

 Træningsforløbet planlægges, iværksættes og evalueres i samarbejde 
med borgeren.

 Træningen foregår fortrinsvis på hold. 
 Træningen er almen fysisk træning på hold med henblik på at kunne 

vedligeholde et opnået funktionsniveau efter endt 
vedligeholdelsestræning. 

 Træningen kan i særlige tilfælde foregå individuelt enten på center, i 
eget hjem eller under et midlertidigt træningsophold.   

 Vedligeholdende træning kan også indeholde udarbejdelse af program 
til hjemmetræning udfærdiget af terapeuter med efterfølgende 
instruktion til plejepersonale, pårørende eller borgeren.



 Hjemmetræningen er med henblik på at vedligeholde et opnået 
funktionsniveau, samt i at kunne mestre daglige gøremål. 

 Der dokumenteres løbende i borgerens elektroniske journal. 
 Vedligeholdelsestræning tilbydes, som hovedregel en gang ugentligt i 

maksimalt 6 måneder. 
 Kan bevilges 1 gang årligt.

Krav til leverandøren  Træningsstedet er ansvarligt for at vedligeholdelsestræningen udføres 
efter anerkendt faglig standard.

 Indsatsen udføres af autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut eller 
studerende under supervision.

 Træningsforløbet tilpasses den enkelte borgers behov.
 Terapeuten dokumenterer løbende i borgerens elektroniske 

omsorgsjournal. 
 Terapeuten forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 
 Midlertidige ændringer i behovet for træning skal imødekommes.
 Træning gives i et respektfuldt samarbejde mellem borger og 

terapeuten med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. 
Krav til borgeren  Det er en forudsætning, at borgeren samarbejder med terapeuten, er 

motiveret og deltager aktivt i træningen.
 Hvis borgeren ikke medvirker aktivt i træningsforløbet, kan forløbet 

afsluttes. 
 Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre 

rusmidler under træningen.
 Evt. afbud til træningen, grundet sygdom eller andet, som gør, at man 

er forhindret i at komme til træning, meddeles hurtigst muligt til 
træningsenheden.

 Ved udeblivelse mere end 2 gange i træk eller hyppige afbud uden 
væsentlige årsager kan forløbet afsluttes. Der skal derefter laves en ny 
visitation for at genoptage træningsforløbet.

 Borgeren kan give samtykke til at indhente og videregive oplysninger 
af betydning for vedligeholdelsestræningsforløbet.

 Der må ikke ryges, (heller ikke E-cigaretter) mens medarbejderen er i 
hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før medarbejderen 
kommer, hvis der er røget i hjemmet.

Brugerbetaling Der er brugerbetaling på visse områder så som:
 forplejning ved ophold på de midlertidige pladser
 materialer til visse typer træning

Kørsel  Borgeren skal selv sørge for kørsel til og fra vedligeholdelsestræning.
Kvalitetsmål og opfølgning  Gennem dialog mellem borger og terapeut i det daglige arbejde.

 Borgertilfredshedsundersøgelser.
 Borgere visiteret til vedligeholdelsestræning, testes ved hjælp af 

relevante tests igennem træningsforløbet, for at vurdere træningens 
effekt på borgerens funktionsniveau. 

 Vurderes det ved de løbende evalueringer, at der ikke længere er 
træningspotentiale, afsluttes forløbet.

Lovgrundlag  Serviceloven § 86, stk. 2



Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 
henvende sig til træningsenheden. 
Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil 
høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. 
Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen til 
Ankestyrelsen.
Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget.

 Hvis borgeren ønsker at klage over en medarbejder, skal borgeren 
rette henvendelse til lederen af træningsenheden.

Kontakt til 
træningsenheden 

Alle hverdage 8.00-12.00 på telefon 48 49 86 00
E-mail: louiselund@horsholm.dk 

mailto:louiselund@horsholm.dk


Kvalitetsstandard for selvtræning på Louiselund
Målgruppe  Borgere, der er fyldt 65 år eller er førtidspensionister og bosat i 

Hørsholm Kommune. 
 Derudover kan borgere, der har deltaget i et forløbsprogram og er 

under 65 år, blive selvtrænere efter endt forløb.
 Borgere, som er motiveret for at træne, og ved hjælp af træning kan 

forventes at forebygge fald i funktionsevne.
 Borgere, der kan forstå instruktion af træningsprogram.
 Borgere, der kan transportere sig selv til træningscentret.
 Borgerne skal selv kunne træne, uden terapeuterne fra 

træningsenheden er til stede.
Serviceniveau  Selvtræning foregår på eget initiativ.

 Som indledning til selvtræning giver terapeuterne fra 
træningsenheden instruktion i brugen af træningsmaskiner og anden 
relevant træning. 

 Selvtræning foregår på eget ansvar.
 Der er ingen mulighed for at holde pause i selvtræningstilbuddet. 
 Der er en måneds opsigelse på selvtræningen.

Servicemål  Selvtræning kræver en indledende instruktion.
 Der kan forventes op til 4 ugers ventetid på at modtage instruktion til 

selvtræning.
Formål  At borgeren fastholder sin fysiske funktionsevne.

 At borgeren fastholder opnået funktionsevne efter endt 
træningsforløb.

 At forebygge sygdom og almen svækkelse, så livskvalitet fastholdes. 
 At borgeren oplever, at forebyggende træning øger sundheden 

og/eller fører til en funktionsforbedring. 
Indhold i indsats og 
frekvens

 Som indledning til selvtræning giver de trænende terapeuter 
instruktion i brugen af træningsmaskiner og anden relevant træning.

 Der er jævnligt en terapeut til stede i træningssalen til supervision og 
tilretning af træningsprogrammer.

 Det er muligt at træne inden for de fastlagte åbningstider alle ugens 
syv dage, se mere på hjemmesiden www.louiselund.dk 

 Træningssalen kan en sjælden gang være lukket på grund af andre 
aktiviteter. Der vil være opslag om dette.

Krav til leverandøren  Instruktionen til selvtræning varetages af fysioterapeuter eller 
ergoterapeuter.

Krav til borgeren  Borgeren skal overholde åbningstiderne.
 Der kan i selvtræningsåbningstiden også være terapeuter og patienter 

i træningssalen. 
 Borgeren skal rengøre træningsmaskinerne efter brug og rydde op 

efter sig.
 Tilbuddet om selvtræning kan kun benyttes af den person, nøglekortet 

er udstedt til.
 Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre 

rusmidler under træningen.
Brugerbetaling  Der er en fast brugerbetaling på selvtræning. 

http://www.louiselund.dk/


 Derudover betales et administrationsgebyr ved opstart som 
selvtræner. 

Lovgrundlag Serviceloven § 79
Kontakt til 
træningsenheden

Alle hverdage 8.00-12.00 på telefon 48 49 86 00
E-mail: louiselund@horsholm.dk 

mailto:louiselund@horsholm.dk


Kvalitetsstandard på vederlagsfri fysioterapi
Målgruppe  Tilbuddet gælder udelukkende beboerne på kommunens fire 

plejecentre.
 Tilbuddet er målrettet beboere på plejecentre, der har en diagnose, som 

er omfattet af diagnoselisten for vederlagsfri fysioterapi, og hvor 
diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, 
reumatologi eller andet relevant speciale. 

 Diagnoser kan omfatte:
o Medfødte eller arvelige sygdomme, 
o Erhvervede neurologiske sygdomme, 
o Fysiske handicap som følge af ulykke, 
o Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske 

gigtsygdomme.
Serviceniveau  Vederlagsfri fysioterapi kræver henvisning fra egen læge.

 Beboerne har frit valg og kan selv bestemme, om de ønsker at modtage 
tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi hos en af kommunens terapeuter 
eller hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

 Senest 4 uger efter modtagelse af henvisning bliver borgeren kontaktet 
af en fysioterapeut med henblik på udarbejdelse af en træningsplan. 

 Vederlagsfri fysioterapi kan både omfatte individuel- og holdtræning. 
Formål  At medvirke til at forebygge sygdom og almen svækkelse, således at 

funktionsevne og livskvalitet fastholdes. Såfremt lægen og 
fysioterapeuten er enige om, at personen har behov for individuel 
fysioterapi mere end 20 gange på samme henvisning (pr. år), skal 
behovet dokumenteres i en redegørelse (”undtagelsesredegørelse”) 
udarbejdet af fysioterapeuten.

Indhold i ydelse og 
frekvens

 At give fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner 
eller forhale forringelse af funktioner hos beboere med et varigt svært 
fysisk handicap.

 Tilbuddet er tilrettelagt efter beboernes behov og kan bestå af individuel 
træning eller holdtræning med fokus på ledbevægelighed, styrke, 
balance, koordination og kondition.

 Træning foregår 1 gang om ugen.
 Træningen foregår på det plejecenter, hvor beboeren bor, ligesom det er 

tilfældet, hvis en beboer vælger vederlagsfri fysioterapi hos en 
privatpraktiserende fysioterapeut.

Leverandør  Privatpraktiserende fysioterapeuter eller de kommunale terapeuter.
Krav til ydelse  Behandlingen udføres af sikkerheds- og sundhedsmæssige grunde af 

autoriserede fysioterapeuter.
Krav til borgeren  Det er en forudsætning, at borgeren samarbejder med terapeuten, er 

motiveret og deltager aktivt i træningen.
 Hvis borgeren ikke medvirker aktivt i træningsforløbet, kan forløbet 

afsluttes. 
 Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler 

under træningen.



 Evt. afbud til træningen, grundet sygdom eller andet, som gør, at man er 
forhindret i at komme til træning, meddeles hurtigst muligt til 
terapeuten.

 Ved udeblivelse mere end 2 gange i træk eller hyppige afbud uden 
væsentlige årsager kan forløbet afsluttes. Der skal derefter laves en ny 
visitation for at genoptage træningsforløbet.

 Borgeren kan give samtykke til at indhente og videregive oplysninger af 
betydning for vedligeholdelsestræningsforløbet.

 Der må ikke ryges, (heller ikke E-cigaretter) mens medarbejderen er i 
hjemmet, og der skal luftes ud 5 – 10 minutter, før medarbejderen 
kommer, hvis der er røget i hjemmet.

Betaling  Træningen er vederlagsfri
Kvalitetsmål og 
opfølgning

 Lægehenvisnings skal fornyes en gang om året.
 Planen for fysioterapi vil løbende blive revideret med udgangspunkt i 

beboernes behov og fysiske status.
Lovgrundlag  Sundhedslovens § 140 a og 140 b 

 Bekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos 
fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos 
fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen.

Afgørelse og 
klagemulighed

 Henvisning indhentes fra egen læge og eventuelle klager over 
sundhedspersoners faglige behandling kan rettes til Styrelsen for 
Patientklager efter samme bestemmelser, som gælder for det øvrige 
sundhedsvæsen. Yderligere vejledning om klageadgang kan ses på 
Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

 Klage over kommunale træningsydelser kan rettes til terapeutens lokale 
leder. 

Kontakt til 
terapeuterne

Der kan enten tages kontakt til de respektive terapeuter på plejecenteret 
eller til det lokale plejepersonalet.



Kvalitetsstandard for forebyggende besøg
Målgruppe  Borgere, der bor alene i eget hjem, og som ikke i forvejen er visiteret til 

personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes et forebyggende 
hjemmebesøg det år, de fylder 70 år.

 Alle borgere, der bor i eget hjem, og som ikke i forvejen er visiteret til 
personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes et forebyggende 
hjemmebesøg det år, de fylder 75 og 80 år.

 Alle borgere +82 år, som bor i eget hjem, og som ikke i forvejen er 
visiteret til personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes et forebyggende 
besøg årligt.

 Borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få fysiske, 
psykiske og sociale problemer samt bor i eget hjem, tilbydes et 
forebyggende hjemmebesøg. Det drejer sig bl.a. om:

o Nylige enker/enkemænd
o Borgere med alvorligt syg samlever/ægtefælle
o Borgere hvis samlever/ægtefælle er kommet på plejehjem
o Borgere hvis funktionsevne på anden måde er påvirket.

Serviceniveau  Borgere, der bor alene i eget hjem, får et skriftligt tilbud om et 
forebyggende hjemmebesøg, det år de fylder 70 år. I brevet fremgår 
det at såfremt borgeren ønsker at tage imod et besøg, skal denne rette 
henvendelse for at aftale konkret dato og tid for besøget.

 Borgere i eget hjem får et skriftligt tilbud om et forebyggende 
hjemmebesøg, det år de fylder 75 år, og det år de fylder 80 år. I brevet 
fremgår det, at såfremt borgeren ønsker at tage imod et besøg, skal 
denne rette henvendelse for at aftale konkret dato og tid for besøget.

 Borgere, der er fyldt 82 år, får hvert år et skriftligt tilbud om et 
forebyggende hjemmebesøg. I brevet fremgår det, at såfremt borgeren 
ønsker at tage imod et besøg, skal denne rette henvendelse for at 
aftale konkret dato og tid for besøget.

 Borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få fysiske, 
psykiske og sociale problemer, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg 
ved henvendelse fra fagpersonale, pårørende eller borgeren selv.

Servicemål  Der kan forekomme ventetid på forebyggende hjemmebesøg, 
maksimalt 8 uger. 

Formål  Medvirke til at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst muligt 
og udnytte egne ressourcer.

 Forebygge sygdom og funktionsnedsættelse hos borgeren.
 Motivere borgeren til et aktivt liv.
 Formidle information om sund livsstil.
 Informere om tilbud til ældre i og udenfor kommunen.
 At yde en tidlig indsats.

Indhold i indsats og 
frekvens

 Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt. Der afsættes 50 
minutter til det forebyggende hjemmebesøg.

 Det forebyggende hjemmebesøg kan foregå i borgerens hjem eller på 
Louiselund.

 Det forebyggende hjemmebesøg er en struktureret, helhedsorienteret 
samtale hvor borgerens livssituation gennemgås, herunder:



o Afdækning af den ældres funktionsniveau samt fysiske, 
psykiske og sociale ressourcer.

o Vurdering af den ældres mestringsevne samt netværk og 
boligforhold.

o Information om og motivation til brug af aktiviteter og tilbud, 
der kan være relevante for borgeren.

o Individuel vejledning og rådgivning i forhold til eventuelle 
risikofaktorer.

o Dialog om borgerens sundhedstilstand og livssituation og 
herunder mulighederne for at vedligeholde eller forbedre 
denne.

Med udgangspunkt i samtalen aftales det med borgeren, hvad der skal 
følges op på, hvordan det skal gøres og af hvem.
Den forebyggende medarbejder kan ikke bevillige indsatser som f.eks. 
hjemmehjælp og hjælpemidler, men kan henvise til rette instans.

Krav til leverandøren  Relevant sundhedsfaglig uddannelse.
 Den forebyggende medarbejder dokumenterer i borgerens 

omsorgsjournal hvilken vejledning borgeren har fået og om der er 
henvist til andre indsatser eller andre samarbejdspartnere.

 Den forebyggende medarbejder skal bære synligt legitimationskort 
med foto.

Krav til borgeren  Der må ikke ryges (heller ikke E-cigaretter), mens medarbejderen er i 
hjemmet og der skal luftes ud 5-10 minutter, før medarbejderen 
kommer, hvis der er røget i hjemmet.

Lovgrundlag Lov om Social service § 79 a – forebyggende hjemmebesøg
Klagemulighed Hvis borgeren ønsker at klage over en medarbejder, skal borgeren rette 

henvendelse til lederen af træningsenheden.
Kontakt til 
træningsenheden

Forebyggelseskoordinatoren kan kontaktes tirsdage og torsdage kl. 13.00-
14.00 på tlf. 48498602 eller mail: mhe@horsholm.dk



Kvalitetsstandard for kørsel til ambulant genoptræning efter 
sundhedsloven

Målgruppe  Borgere, der har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet, hvori det 
angives, at borgeren har et kørselsbehov.  

Serviceniveau  Pensionister har adgang til kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven.
 Andre end pensionister har adgang til kørsel, hvis vedkommendes 

funktionsevne udelukker kørsel med offentlige transportmidler, herunder 
flextur. 

 Det er terapeuten i træningsenheden, der vurderer om borgeren kan 
benytte offentlige transportmidler.

 Kørsel til ambulant genoptræning efter sundhedslovens er vederlagsfri.
 Hvis genoptræningsstedet er valgt efter borgernes frie valg på 

genoptræningsområdet, er der en begrænset ret til 
befordringsgodtgørelse. Bopælskommunen er alene forpligtet til at yde 
befordringsgodtgørelse svarende til det, borgeren ville have været 
berettiget til, hvis genoptræningen foregik i bopælskommunen.

Servicemål  Det er terapeuten, der vurderer om borgeren har kørselsbehov. 
 Terapeuten bestiller kørslen hos leverandøren.
 Kørslen iværksættes samme dag som genoptræningen opstartes.
 Der kan være ventetid og samkørsel med andre borgere.

Formål  Transport fra eget hjem til visiteret ambulant genoptræning og 
vedligeholdelsestræning.

Indhold i indsats  Chaufføren kontakter borgeren telefonisk kort tid inden afhentning.
 Borgeren hjælpes, efter behov, til bussen og køres til træningscentret og 

efter endt træning hjem til bolig.
Leverandør  Nordsjællands Brandvæsen

Krav til leverandøren  Chaufføren sørger for, at alle sikkerhedskrav omkring kørsel er opfyldt.

Krav til borgeren  Borgeren skal så vidt muligt gøre sig klar og gå ud til bussen, efter 
chaufførens opkald.

 Afbud til træning og kørsel gives telefonisk til terapeuterne i 
træningsenheden gerne dagen før eller så snart, det er muligt. 

Kvalitetsmål og 
opfølgning

 Kørselsbehovet vurderes løbende af terapeuten igennem 
genoptræningsforløbet. 

Lovgrundlag Sundhedsloven § 172
Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelse om befordring eller 

befordringsgodtgørelse, kan det gøres gennem:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15 
2000 Frederiksberg 
www.stps.dk  

Kontakt til trænende 
terapeuter på 
Louiselund

Alle hverdage 8.00-12.00 på telefon 48 49 86 00
E-mail: louiselund@horsholm.dk

http://www.stps.dk/
mailto:louiselund@horsholm.dk
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