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Indledning
I Hvidovre Kommune skal du som borger kunne leve det liv, du ønsker, og gøre de ting, der betyder 
noget for dig i din hverdag – også når du har brug for støtte til at udføre dem. Samtidig skal du kunne 
være sikker på, at du kan få den rette støtte i de forskellige situationer, hvor du har brug for det.
 
Kommunens tilbud om støtte er til-
rettelagt, så du selv deltager aktivt 
og bidrager til at tilrettelægge og 
gennemføre dét, der skal ske. Den 
støtte, du får, kommer dermed til 
at dreje sig om, at du fortsat – el-
ler igen – kan klare så mange op-
gaver som muligt i din hverdag. 
På den måde arbejder vi sammen 
for at styrke din livskvalitet.

I dette katalog finder du en beskri-
velse af kommunens tilbud om ak-
tivitet, træning, pleje og omsorg. 
Det er alle tilbud, som kan bidrage 
til en tryg og aktiv hverdag. 

Hvordan kan jeg få et tilbud?
Nogle af kommunens tilbud kan 
du selv tilmelde dig. Andre tilbud 
kræver, at du taler med en visita-

tor om dit behov. Det gælder fx, 
når du søger om praktisk hjælp 
og støtte, hjælpemidler eller 
ældrebolig. Ud fra jeres samtale 
vurderer visitatoren, hvilket tilbud 
passer bedst til dig i den situati-
on, du befinder dig i. 

Kommunen samarbejder tæt med 
din læge og hospitalerne for at 
give dig et forløb og et tilbud, der 
hænger godt sammen. Det kan 
fx være, hvis du har været indlagt 
og skal på et midlertidigt døgnre-
habiliteringsophold, eller hvis du 
skal flytte fra dit nuværende hjem 
til en ældre- eller plejebolig.

Katalogets opbygning
I Kvalitetstandarder 2023 er 
 kommunens tilbud inddelt i 

 emner, som du finder via ind-
holdsfortegnelsen. Ved hvert 
tilbud står der, hvordan du søger 
om at få tilbuddet, eventuel pris 
og hvad der også er godt at vide 
om tilbuddet.
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Sundhedstilbud
Hvidovre Kommune har en række sundhedstilbud, som har fokus på at støtte dig i at leve så selvstændigt 
og aktivt liv som muligt – også på trods af sygdom. Nogle af sundhedstilbuddene er også rettet mod pårø-
rende. 

Sundhedstilbuddene omfatter fx: 
• Hjælp til at stoppe med at ryge, tage snus og damp
• Vejledning om mad og spisevaner
• Tilbud til borgere med type 2 diabetes
• Tilbud til dig, der har brug for støtte til at håndtere stress, angst, depression eller psykisk mistrivsel.
• Støtte til livet med kræft
• Tilbud til borgere med KOL
• Støtte til pårørende
• Palliationskoordinator

Sådan søger du
Nogle sundhedstilbud kræver henvisning fra egen læge. Andre tilbud kan du tilmelde dig ved at kontakte 
Hvidovre Sundhedscenter. Se under praktiske oplysninger på side 49. 

Også godt at vide
Læs mere om sundhedstilbuddene på:  
sundhedscenter.hvidovre.dk

http://sundhedscenter.hvidovre.dk
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Tilbud til pensionister
Hvidovre Kommune tilbyder en række aktiviteter og tilbud til pensionister . Det er 
alt sammen invitationer til selv at gøre noget aktivt for, at du kan blive ved med at 
leve så selvstændigt som muligt, bevare din fysiske funktionsevne og holde fast i 
dit sociale samvær med andre . 
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Ny pensionist og senior i Hvidovre
Som pensionist og senior er der en række tilbud til dig fx:
• Velkommen til nye pensionister 
• Ældreliv Hvidovre
• Pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde

SÅDAN SØGER DU 
Kontakt Aktivitetscenteret eller 
bare mød op. Se under prakti-
ske oplysninger på side 49. 

PRIS
Der kan være aktiviteter, som 
du skal betale for at deltage i. 

LÆS MERE
aktivitetscentret.hvidovre.dk

SÅDAN SØGER DU
Du får tilbudt et forebyggende 
hjemmebesøg afhængig af din 
alder og livssituation. 

PRIS
Besøget er frivilligt og gratis. 

LÆS MERE
sundhedscenter.hvidovre.dk

LÆS MERE 
sundhedscenter.hvidovre.dk

Forebyggende hjemmebesøg
Ved et forebyggende hjemmebesøg taler du med en forebyggelses-
konsulent fra kommunen, der kommer hjem til dig. I samtalen får I talt 
om eventuelle udfordringer, der påvirker din fysiske, psykiske, sociale 
og/eller kognitive færdigheder, og om udfordringerne betyder, at du 
føler dig begrænset i din hverdag. Samtalen tager afsæt i dine behov 
og de emner, som du synes er vigtige at få talt om.

Aktivitetscenteret i Hvidovregade 
Tilbud i Aktivitetscenteret er målrettet selvhjulpne pensionister eller 
efterlønsmodtagere. Her kan du deltage i aktiviteter og fællesskaber 
lige så meget, som du selv har lyst til. 
Her er fx foredrag, undervisning i brug af computer, motion og bevæ-
gelse, udflugter, kreative aktiviteter, dans og sang. 

Aktivitetscentret er brugerstyret med et brugerråd og frivillige hold-
ledere, og du er selv med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal 
være. Du kan også blive frivillig, fx som holdleder. 
Aktivitetscentret har også en café, hvor du har mulighed for at spise et 
måltid i samvær med andre. 

http://aktivitetscentret.hvidovre.dk
http://sundhedscenter.hvidovre.dk
http://sundhedscenter.hvidovre.dk
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Genoptræning
Genoptræningen er et tilbud til dig, der har behov for træning og støtte til igen at 
kunne klare dagligdagens aktiviteter så selvstændigt og aktivt som muligt . 
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Forløb med genoptræning
Et forløb med genoptræning tager udgangspunkt i hele din livssitu-
ation og en faglig vurdering af dit behov for genoptræning. Forløbet 
bliver tilrettelagt i samarbejde med dig, terapeuten og eventuelt dine 
pårørende. Andre relevante fagpersoner kan blive inddraget, hvis der 
er behov for det. Du bidrager selv aktivt til genoptræningen. 

Forløbet er tidsbegrænset, og du og din terapeut vurderer løbende, 
hvad forløbet skal indeholde, og hvor længe det skal vare. I har også 
fokus på, hvordan du kan holde fast i dine færdigheder, efter du har 
afsluttet forløbet. 

Genoptræningen foregår i Hvidovre Sundhedscenter på hold eller 
som individuel træning. Træningen kan også foregå hjemme hos dig, 
i dit nærmiljø eller som virtuel træning, hvor du bliver vejledt af din 
terapeut. 

SÅDAN SØGER DU
Genoptræningen kræver hen-
visning fra hospitalet.
Du kan også henvende dig via 
egen læge, andre kommuna-
le fagpersoner eller kontakte 
Visitationen. Se side 49. 

PRIS
Genoptræningen er gratis. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Du kan få tildelt kørsel til og 
fra genoptræningen, hvis du 
ikke kan transportere dig selv 
eller kan få hjælp fra eventuel 
pårørende. Kontakt Genoptræ-
ningen, se side 49. 

LÆS MERE
sundhedscenter.hvidovre.dk

http://sundhedscenter.hvidovre.dk
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Hjælpemidler 
Hvidovre Kommune kan tilbyde dig hjælpemidler, som kan være med til at lette 
hverdagen, så du kan blive ved med at leve et selvstændigt liv med dine sædvan-
lige gøremål og aktiviteter .
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SÅDAN SØGER DU 
Kontakt Visitationen, se side 
49 eller send ansøgning via 
 hvidovre.dk 

PRIS
Hjælpemidler bevilges som ud-
lån eller som et betalingstilskud. 
Der er egenbetaling på for-
brugsgoder under 500 kr. Over 
500 kr. betaler kommunen op 
til 50% af prisen på et standard-
produkt. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Hjælpemidler i en afgrænset 
periode, f.eks. efter et hospitals-
ophold, udlånes af hospitalet. 

Hjælpemidler er omfattet af frit 
valg. Kontakt Visitationen. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ 
handicap/hjaelp-i-hverdagen/
hjaelpemidler

Hjælpemidler og forbrugsgoder
Du kan få bevilliget hjælpemidler og forbrugsgoder, hvis du har varig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpemidlet skal afhjælpe 
eller kompensere for dit nedsatte funktionsniveau eller være nødven-
digt for, at du fortsat kan klare daglige gøremål og deltage i aktiviteter. 
Du bliver tildelt hjælpemidler og hjælp til boligindretning ud fra en 
konkret og individuel faglig vurdering af dit funktionsniveau og hele 
din livssituation. 

Eksempler på hjælpemidler og forbrugsgoder er: 
• Tekniske hjælpemidler, fx rollatorer, badetaburetter, kørestole og 

nødkaldeanlæg
• Personlige hjælpemidler, fx proteser, kompressionsbandager, 

 parykker, diabeteshjælpemidler, ortopædisk fodtøj og indlæg
• Forbrugsgoder, fx el-scooter. 

Du får bevilget det billigste og bedst egnede hjælpemiddel.

Hjælpemiddelcentret 
I hjælpemiddelcenteret kan du få vejledning og rådgivning fra en ergo- 
eller fysioterapeut om hjælpemidlerne. Flere hjælpemidler kan ofte 
bevilges med det samme, så du kan tage dem med hjem.
Se kontaktoplysninger på side 49. 

http://hvidovre.dk
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler
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SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen, se side 
49 eller send ansøgning via 
 hvidovre.dk

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen, se side 
49 eller send ansøgning via 
 hvidovre.dk 

PRIS
Du betaler selv for reparation og 
vedligeholdelse. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ 
handicap/hjaelp-i-hverdagen/
hjaelpemidler

SÅDAN SØGER DU 
Kontakt Visitationen for nærme-
re oplysninger. Se side 49.

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ 
handicap/uddannelse-og- 
specialundervisning/

Boligindretning
Du kan få støtte til indretning af din bolig, hvis du har en varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, og når indretningen er nødvendig 
for at gøre din bolig bedre egnet til dig. Det kan fx være, at du har 
brug for at få fjernet dørtrin eller at få sat greb op i badeværelset.

Hvis du har brug for omfattende boligændringer, der koster meget at 
lave, vil Visitationen undersøge, om der kan være en mere hensigts-
mæssig løsning for dig. Det kan fx være at flytte til en handicap-egnet 
bolig. 

Støtte til køb af bil 
Du kan søge om støtte til at købe en bil, hvis din fysiske eller psykiske 
funktionsevne er forringet i en sådan grad, at du er nødt til at have en 
bil for at opretholde dine daglige aktiviteter, og hvis du har et særligt 
behov for kørsel, der ikke kan klares på andre måder. Støtten kan 
også omfatte tilskud til særlig indretning af bilen. Denne støtte gives 
som et rentefrit lån. 

Specialundervisning for voksne
Er din funktionsevne blevet nedsat efter en hjerneskade, syns- eller 
høretab, kan specialundervisning hjælpe dig. Undervisningen kan bl.a. 
forbedre dine muligheder for at bruge alternative strategier og meto-
der, når du skal klare dig i hverdagen, og den kan gøre dig i stand til 
at bruge hjælpemidler, der øger dine muligheder for at deltage aktivt 
i samfundslivet. Specialundervisning er tidsbegrænset og målrettet 
undervisning, der bliver tilrettelagt og tilpasset dine forudsætninger, 
færdigheder og behov.

http://hvidovre.dk
http://hvidovre.dk
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler
http://www.hvidovre.dk/borger/
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Praktisk støtte i 
 hjemmet 
Du kan få støtte til de praktiske opgaver i hverdagen, hvis du er begrænset i selv at 
udføre dem .
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Udredning og forløb med rehabilitering
Hvis kommunen vurderer, at du igen kan blive i stand til at klare de 
praktiske opgaver selv eller dele af dem, bliver du tilbudt et forløb 
med rehabilitering. I forløbet deltager du aktivt og samarbejder med 
et team af social- og sundhedsfaglige medarbejdere, og målet er, at 
du genvinder dine færdigheder, så du igen kan klare dine daglige 
gøremål på egen hånd. 

Forløbet med rehabilitering bliver sammensat ud fra din situation og 
tager udgangspunkt i dine konkrete problemstillinger. 
Når du har været igennem forløbet, evaluerer du sammen med perso-
nalet, om du har nået dine mål. 

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 49. 

PRIS
Du betaler for miljøvenlige 
rengøringsmidler og -redskaber. 
Din leverandør kan vejlede dig i 
disse indkøb. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Vær opmærksom på frit valg, 
afbudsregler og arbejdsmiljø.  
Se side 50. 

Bevilling til praktisk støtte i 
hjemmet tager udgangspunkt i 
din samlede husstand. 

Støtte til rengøring omfatter ikke 
oprydning efter fx gæster og 
rengøringsbehov efter husdyr. 

Du har selv ansvaret for vedlige-
holdelse af almindelige slitage. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ 
handicap/hjaelp-i-hverdagen/
hjemmehjaelp

Rengøring 
Du kan få støtte til almindelig rengøring af daglige opholdsrum svaren-
de til en bolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, badeværelse og 
entré. Du kan få støtte til rengøring hver anden uge.

Støtte til rengøring omfatter fx: 
• Tørre støv af i nå-højde, fx reoler, vindueskarme og lignende
• Vaske gulv, fx i stue, entré, soveværelse, badeværelse og køkken
• Støvsugning, fx af gulvtæpper og gulve. 
• Tørre køleskab af
• Skift af sengelinned
• Oprydning, opvask og fjernelse af skrald

Du kan også få støtte til en årlig hovedrengøring. 

I den samlede vurdering af dit behov for støtte, tager kommunen også 
stilling til, om fx en robotstøvsuger eller robotgulvvask kan være løs-
ningen for dig. 

Der er frit valg af leverandør af praktisk hjælp og støtte. Læs mere frit 
valg på side 50. 

http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjemmehjaelp
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjemmehjaelp
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjemmehjaelp
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SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 49. 

PRIS
Enlige (8 kg vasketøj pr. gang): 
123 kr. 
Par (12 kg vasketøj pr. gang): 
208 kr. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Vær opmærksom på frit valg, 
afbudsregler og arbejdsmiljø. Se 
side 50. 

Bevilling af støtte til tøjvask i 
hjemmet tager udgangspunkt i 
din samlede husstand. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ 
handicap/hjaelp-i-hverdagen/
hjemmehjaelp/

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 49. 

PRIS
Du betaler for varerne men ikke 
for levering. 

OGSÅ GODT AT VIDE
Vær opmærksom på frit valg.  
Se side 50. 

Du skal selv bestille dagligvarer 
på nettet, hvis du kan dette. 

Bevilling af indkøbsordning i 
hjemmet tager udgangspunkt i 
din samlede husstand 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ 
handicap/hjaelp-i-hverdagen/
hjemmehjaelp/ 

Tøjvask
Du kan få bevilliget tøjvask på baggrund af en konkret og faglig vur-
dering af din funktionsevne. 
Kommunen kan tilbyde dig en ordning, hvor du får hentet dit tøj, får 
det vasket og leveret tilbage til din bopæl. 

Tøjvaske-ordningen omfatter støtte til: 
• Sortering af vasketøj efter vaskeanvisning 
• Vask af tøj og linned
• Tørretumbling
• Sammenlægning af det rene tøj

Tøjet skal kunne vaskes og tørretumbles. 

Du skal selv pakke poserne med vasketøj og lægge det vaskede tøj 
på plads igen. Kan du ikke det, kan du få bevilliget støtte til at gøre 
det.

Hvis du kan vaske tøj i din egen maskine, kan du få støtte til: 
• At hænge tøjet op efter vask.
• At lægge tøjet sammen efter tørring. 
• At få vasket kompressionsstrømper (kun hvis vaskemaskinen ikke 

har håndvaskeprogram)

Støtten får du fra din leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Hjælp til tøjvask gives hver 14. dag.

Indkøbsordning
Indkøbsordningen er et tilbud til dig, som ikke selv kan gå på indkøb 
i dagligvarebutikkerne. Hjælp til indkøb tildeles ud fra en konkret og 
individuel vurdering af din funktionsevne. 
Når du får hjælp til indkøb, får du udleveret et varekatalog, som du 
bruger til at bestille varer. Varerne bliver leveret en gang om ugen. 
Leverandøren oplyser dig om, hvilken dag og på hvilket tidspunkt 
varerne kommer. 

Du kan også få støtte til at skrive en indkøbs liste, bestille varer og 
sætte varer på plads, når de er ankommet til din bolig. 
 
Bevilling af hjælp til indkøb tager udgangspunkt i din samlede hus-
stand. Der er ikke forventning om, at hjemmeboende børn under 18 
år skal hjælpe mere til med indkøb, end børn på samme alder normalt 
gør. 

http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjemmehjaelp/
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjemmehjaelp/
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjemmehjaelp/
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjemmehjaelp/
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjemmehjaelp/
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjemmehjaelp/
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SÅDAN SØGER DU 
Kontakt Visitationen. Se side 49.

SÅDAN SØGER DU 
Kontakt Visitationen. Se side 49.

PRIS
Medlemsgebyret er 300 kr. om 
året.
Grundtaktsen for kørsel er: 
De første 5 km: 24 kr.
5-40 km: 2,40 kr. pr. km. 
Over 40 km: 1,20 kr. pr. km. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Flextrafik dækker hele Movias 
område, dvs. Sjælland, Lolland, 
Falster, Møn samt de brofaste 
øer. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ veje-
og-trafik/transport-og-handicap

Aflastning og afløsning i hjemmet
Hvis din ægtefælle eller anden pårørende, du bor sammen med, 
støtter dig med omfattende pleje og pasning, kan du få bevilliget 
aflastning og afløsning for dem. For at få bevilget afløsning i hjemmet 
skal en Visitationen vurdere, at du ikke kan være alene i få timer ad 
gangen.

Aflastning og afløsning til pårørende kan omfatte: 
• Rengøring
• Tøjvask
• Indkøb

Du kan også få bevilliget, at en medarbejder kommer og er sammen 
med dig derhjemme i nogle timer, mens din ægtefælle eller pårøren-
de. 

Flextrafik, movia-handicapkørsel 
Med flextrafik har du mulighed for at fortsætte et aktivt hverdagsliv. 
Du kan få bevilliget flextrafik, hvis du:
• Er over 18 år
• Har svært – eller ikke kan – gå og er afhængig af fx kørestol, rolla-

tor eller krykkestokke
• Er blind eller stærkt svagtseende med en synsstyrke på max 10%

Flextrafik giver dig ret til 104 ture om året. Du kan benytte dig af 
flextrafik alle årets dage og hele døgnet. 

http://www.hvidovre.dk/borger/veje-og-trafik/transport-og-handicap
http://www.hvidovre.dk/borger/veje-og-trafik/transport-og-handicap
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Støtte til personlig 
 pleje i hjemmet
Hvidovre Kommune kan yde støtte til forskellige opgaver indenfor personlig pleje 
for hjemmeboende, hvis du at du ikke længere kan klare din personlige pleje .



21

Udredning og rehabiliteringsforløb
Du bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvis kommunen vurderer at 
du igen kan blive i stand til at klare den personlig pleje selv eller dele 
heraf. 

I et rehabiliteringsforløb deltager du aktivt og samarbejder med et 
team af social- og sundhedsfaglige medarbejdere på at genvinde de 
færdigheder, som du har behov for at kunne klare dine daglige gøre-
mål indenfor personlig pleje. Rehabiliteringsforløbet bliver sammensat 
individuelt og tager udgangspunkt i dine konkrete problemstillinger. 
Når du har været igennem forløbet, evaluerer du sammen med per-
sonalet om du har nået dine mål. Kommunen lægger vægt på at du 
aktivt deltager i støtten af udførelsen af den personlig pleje i samar-
bejdet med personalet, så du udvikler eller vedligeholder dine fær-
digheder. Hvor meget og hvilken form for personlig pleje du herefter 
bliver tilbudt, afhænger af en konkret og individuel vurdering af din 
samlede situation. 

Hvis du ikke genvinder eller opøver færdighederne, bliver støtten 
stadig tilrettelagt således at du deltager så aktivt som muligt i opga-
verne med henblik på at du udvikler eller fastholder dine færdigheder. 
I samarbejde med Visitationen vil I løbende vurdere om du fortsat 
har behov for støtte og om det er det rigtige tilbud du får afhængig af 
hvordan din situation og færdigheder udvikler sig over tid. 
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Støtte til personlig pleje
Støtte til personlig pleje kan fx være:
• Vaske sig eller komme i bad
• Ansigtsbarbering og børste tænder 
• Af- og påklædning 
• Toiletbesøg 

Plejen udføres dagligt. Tidspunkt kan aftales med personalet. Støtte til 
bad og hårvask udføres en gang om ugen. 

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

PRIS
Du betaler selv for sæbe, ple-
jemidler, håndklæder, vaske-
klude mv. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Vær opmærksom på afbuds-
regler, frit valg og arbejdsmiljø. 
Se side 50. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ 
handicap/hjaelp-i-hverdagen

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

PRIS 
Der er ingen egenbetaling. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Oplysninger om dine behov og 
plejeopgavens karakter indgår 
i Visitationens behandling af 
din ansøgning. 

Hvis du endnu ikke modtager 
praktisk støtte og personlig 
pleje skal der gennemføres 
et rehabiliteringsforløb, hvor 
indsatserne varetages af en af 
kommunens leverandører.

Selvudpeget hjælper 
Du har mulighed for selv at vælge den hjælper, som skal støtte dig i 
personlig pleje og praktisk hjælp, såfremt du er bevilget støtte til det. 
Forud for bevillingen af selvudpeget hjælper, bliver dine fysiske og 
mentale funktioner, plejeopgavens karakter samt dine muligheder for 
at opnå forøget funktion og selvstændighed gennem rehabilierings-
forløb undersøgt. På denne baggrund vil fagligt personale vurdere om 
de personer, som du ønsker skal hjælpe og støtte dig i opgaverne har 
de rette kompetencer i at kunne varetage opgaverne hensigtsmæs-
sigt. Den selvudpeget hjælper indkaldes forud til en ansættelsessam-
tale. 

Krav til den selvudpeget hjælper:
• At vedkommen taler, læser og skriver dansk
• Ved personlig pleje lægges der vægt på at personen har sund-

hedsfaglig uddannelse eller erfaring på området. 

http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen
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BPA-ordning  
(borgerstyret personlig assistance) 
BPA-ordningen er en særlig ordning, hvis der ikke kan stilles den 
nødvendige hjælp til rådighed for at du får en sammenhængende, 
helheds orienteret og fleksibel hjælp. Ordningen skal medvirke til at 
give dig mulighed for at fastholde et selvstændigt liv. Inden der even-
tuelt kan bevilges denne ordning vil der blive vurderet om dine behov 
kan dækkes af anden støtte.

I en BPA-ordning skal du være i stand til at fungere som arbejdsle-
der, for de medarbejdere der ansættes i ordningen. Du skal også 
fungere som arbejdsgiver eller finde et privat firma, der kan varetage 
arbejdsgiverrollen. I særlige tilfælde, kan et nærtstående, samboende 
pårørende kan også varetage arbejdslederrollen. Hvidovre Kommune 
vurderer om du eller en pårørende er i stand til at varetage opgaven 
som arbejdsleder. 

Du skal være over 18 år og have et varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. Samtidig skal du have et omfattende behov for støtte, 
at det er nødvendigt at yde en ganske særlig indsats i hjemmet. Beho-
vet for støtte skal udgøre minimum 20 timer ugentligt i hjemmet. 

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

PRIS
Der kan være udgifter forbun-
det med ansættelsen af hjæl-
pere fx i form af forøget brug 
af sæbe, el, vask og lignende. 
Disse udgifter dækkes via 
BPA-ordningen. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
BPA-ordningen indeholder ikke 
ledsagelse, socialpædagogisk 
støtte eller sundhedslovsydel-
ser.

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ 
handicap/hjaelp-i-hverdagen

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ pleje-
og-omsorg

Pasning af nærtstående med handicap 
eller alvorlig sygdom 
Hvidovre Kommune ønsker at bidrage til hjemmeboende borgere 
med handicap eller alvorlig sygdoms selvstændighed ved at have 
mulighed for at få varetaget pasnings- og omsorgsopgaver af en eller 
flere pårørende i op til seks måneder. 

Pasningsorloven er tænkt som et tilbud til jer som familie, hvis der 
opstår en situation der gør at din pårørende ikke kan passe sit arbej-
de og samtidigt være der for dig. Orlovens formål er at give et puste-
rum til din pårørende medens der findes en mere holdbar langsigtet 
løsning.

Som borger skal du have et betydeligt og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk nedsat funktionsniveau eller med indgribende kronisk eller 
langvarig, herunder uhelbredelig, sygdom. Samtidig skal du have et 
stort pleje- og pasningsbehov, der svarer til et fuldtidsarbejde eller 
ophold på en institution. 

Den pårørende skal, forud for ansættelsen, have tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, og ønske at passe dig samt have kompetencerne til at 
varetage din pleje. Den pårørende skal, som udgangspunkt, varetage 
alle praktiske og plejemæssige opgaver i hjemmet.

http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen
http://www.hvidovre.dk/borger/pleje-og-omsorg
http://www.hvidovre.dk/borger/pleje-og-omsorg
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Plejevederlag til pasning af døende 
 borgere
Som terminalt syg borger ønsker Hvidovre Kommune at du kan be-
vare din selvstændighed og derved have mulighed for et alternativ til 
indlæggelse, hospiceophold eller andet døgnophold. Ved plejeveder-
lag til pasning af døende borger, varetager nærtstående pårørende 
pleje og omsorg for en terminalt syg borger i hjemlige omgivelser. 

Plejevederlaget bevilliges til pårørende med så tæt tilknytning, at det 
er nærtliggende at pasningen varetages af den pågældende. Den 
pårørende skal være over 18 år, dog ikke pensionist. Plejeorloven kan 
deles af flere pårørende, men samlet max. 37 timer om ugen. Du og 
din pårørende skal være indforstået med etableringen af plejeforhol-
det.

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ pleje-
og-omsorg

http://www.hvidovre.dk/borger/pleje-og-omsorg
http://www.hvidovre.dk/borger/pleje-og-omsorg
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Mad og måltider 
Du har mulighed for at få støtte til mad og måltider . Støtten afhænger af, hvad 
du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med . 
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Madservice med levering 
Du har mulighed for at blive tildelt madservice med levering, hvis du 
ikke er i stand til at lave mad selv. 

Med madservice med levering får du leveret et af dagens måltider 
hjem til dig selv. Hver måned vil den leverandør, du har valgt, udlevere 
menuplaner og bestillingslister. Fra dem vælger du mellem forskellige 
måltider for den kommende måned. 

Maden leveres som kølemad på to forskellige hverdage. 

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 49. 

PRIS
Hovedret: 59 kr. 
Biret: 10 kr. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Vær opmærksom på frit valg, 
afbudsregler og arbejdsmiljø. 
Se side 50. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ 
handicap/hjaelp-i-hverdagen

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

PRIS 
Du skal ikke betale noget for 
støtten. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Der skal være foretaget indkøb. 
Vær opmærksom på frit valg, 
afbudsregler og arbejdsmiljø. 
Se side 50.

Støtte til tilberedning af mad og spisning
Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad og ryde af efter måltidet, 
kan du få støtte til det. Hvis du ikke selv er i stand til at sikre, at du får 
tilstrækkeligt med mad og væske, kan du også få støtte til det. Du del-
tager selv aktivt tilberedning af maden sammen med personalet, for 
på den måde udvikler eller vedligeholder du dine fysiske funktions-
evner. 

Du kan søge om støtte til at: 
• Tilberede morgenmad, kold mad og mellemmåltider 
• Varme mad op 
• Ryde af og vaske op
• Spise og drikke 

Du modtager støtten fra den leverandør, du har valgt til praktisk støtte 
eller personlig pleje. 

http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen
http://www.hvidovre.dk/borger/handicap/hjaelp-i-hverdagen
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Sygepleje
Du kan få sygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling af akut eller kronisk 
sygdom eller hvis dit sygdomsforløb er vanskeligt og komplekst . Du modtager syge-
plejen på baggrund af henvisning eller ordination fra en læge . 
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Sygepleje
Sygeplejen har en rehabiliterende tilgang og tager udgangspunkt i 
dine behov og ressourcer. Det betyder, at den har til formål at fore-
bygge og forbedre din funktionsevne, og at du selv deltager aktivt i 
plejen og behandlingen.  
Sygeplejen foregår i et samarbejde og dialog mellem dig og persona-
let. Dit perspektiv, hvad du foretrækker og har kræfter til, bliver taget 
med i overvejelserne, når forløbet bliver tilrettelagt. 

Et forløb i Sygeplejen vil som udgangspunkt være tidsbegrænset. 
Sammen med den læge, der er ansvarlig for behandlingen og i dialog 
med dig vurderer personalet løbende, hvad der skal ske, og hvor læn-
ge forløbet skal vare.

Sygeplejen kan fx: 
• Forebygge og behandle sår
• Vejlede og støtte omkring problemer med vandladning
• Vejlede og støtte omkring hjælpemidler til inkontinens og bevilling 

af stomi, kateter og bleer
• Vejlede og støtte i forbindelse med kronisk sygdom
• Vejlede og støtte dig i at håndtere din medicin (dosispakket medicin) 
• Give sygepleje og palliativ pleje til svært syge og døende.

Du kan få sygepleje i kommunens sygeplejeklinikker på hverdage 
mellem kl. 8 og 15. Andre tidspunkter kan aftales nærmere med Syge-
plejen. Se kontaktoplysninger på side 49. 

SÅDAN SØGER DU
Det kræver henvisning fra din 
egen læge, speciallæge eller 
af en hospitalslæge. Herefter 
bliver du kontaktet af Sygeple-
jen for at aftale besøg i syge-
plejeklinikken. 

PRIS 
Sygeplejen er gratis. 
Du skal selv betale for medicin, 
specielle produkter og kom-
pressionsbehandling. 

OGSÅ GODT AT VIDE
Du skal selv transportere dig til 
og fra sygeplejeklinikken. 

Hvis du ønsker andre produkter 
end dem, kommunen bruger, 
skal du selv betale for dem.

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ pleje-
og-omsorg/sygepleje

SÅDAN SØGER DU
Ansøg via borger.dk eller kon-
takt Sygeplejens visitation. Se 
side 49. 

PRIS
Bevilligede produkter er gratis. 

OGSÅ GODT AT VIDE
Vær opmærksom på frit valg 
på produkterne. Der kan være 
egenbetaling på prisforskellen 
mellem fritvalgsprodukter og 
kommunens udvalg. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/ pleje-
og-omsorg/hjaelpemidler

Urologi-, stomi- og bleprodukter 
Du kan få bevilliget hjælpemidler, hvis du har varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. Hjælpemidlet skal afhjælpe eller kompensere 
for din nedsatte funktionsevne eller være nødvendige for, at du kan 
udføre dine daglige gøremål eller deltage i aktiviteter. Vurderingen af, 
om du kan få tildelt hjælpe midler, bliver baseret på en konkret og indi-
viduel faglig vurdering af din funktionsevne og hele din livssituation. 

Hjælpemidlerne tildeles fra kommunens standardsortiment.

http://www.hvidovre.dk/borger/pleje-og-omsorg/sygepleje
http://www.hvidovre.dk/borger/pleje-og-omsorg/sygepleje
http://borger.dk
http://www.hvidovre.dk/borger/pleje-og-omsorg/hjaelpemidler
http://www.hvidovre.dk/borger/pleje-og-omsorg/hjaelpemidler
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Omsorgstandpleje
Omsorgstandpleje handler primært om at afhjælpe og forebygge smerter og 
 ubehag og om at vedligeholde en acceptabel tyggefunktion . Når du får tilbudt 
 omsorgstandpleje, hjælper du selv til med at passe godt på tænderne . 
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Omsorgstandpleje
Du kan få tilbud om omsorgstandpleje, hvis du har nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, der gør, at du ikke er i stand til at komme på 
en almindelig tandklinik. Samtidig skal du have behov for støtte til 
personlig pleje og have svært ved at varetage din egen daglige tand-
pleje. 

Tilbud om omsorgstandpleje omfatter:
• Forebyggelse af tandproblemer – inkl. hjælp til mundhygiejne
• Undersøgelse af status på tænderne
• Undersøgelse af mundhygiejne
• Undersøgelse af kæberegionens sundhedstilstand
• Behandling af smerter
• Vedligeholdelse af acceptabel tyggefunktion
• Behandling af tænder/tandproteser

Tilbuddet omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet, og du kan 
ikke få lavet kroner og broer. 

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

PRIS 
570 kr. årligt. 
Beløbet dækker udgifterne til 
den tandbehandling, som er 
omfattet af tilbuddet. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
Du skal selv betale for trans-
port til og fra tandklinikken. 
Vær opmærksom på frit valg. 
Se side 50. 

LÆS MERE
tandplejen.hvidovre.dk/ 
Voksne/Omsorgstandpleje

http://tandplejen.hvidovre.dk/Voksne/Omsorgstandpleje
http://tandplejen.hvidovre.dk/Voksne/Omsorgstandpleje
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Ældre- og 
 handicapbolig
Ældre- og handicapboliger er særligt indrettet til ældre og handicappede . 
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Ældre- og handicapboliger
For at få bevilliget en ældre- og handicapbolig skal du have betydeligt 
og varigt nedsat funktionsevne. Du skal være begrænset i din selv-
stændighed og deltagelse i daglige aktiviteter og gøremål. Det er en 
betingelse, at din bolig ikke kan indrettes hensigtsmæssigt i forhold til 
dine behov, og at den ikke kan gøres egnet til dig. 

Når du ansøger om en ældre- og handicapbolig, får du besøg af en vi-
sitator. På baggrund af din ansøgning foretager visitatoren en konkret, 
individuel og faglig vurdering af dit behov for en anden bolig. 

Det kan være aktuelt at søge om en ældre- og handicapbolig hvis du: 
• Allerede bruger pladskrævende hjælpemidler, fx kørestol 
• Har behov for en særligt indrettet bolig, så du kan komme rundt i 

boligen med dine hjælpemidler
• Ikke kan gå på trapper.

Hvis du bliver godkendt til en bolig, kommer du på en venteliste. Din 
samboende partner eller ægtefælle har mulighed for at flytte ind i bo-
ligen sammen med dig. Når du får tilbudt en ældre- og handicapbolig, 
skal du inden for 3 hverdage tage stilling til, om du ønsker at benytte 
tilbuddet.

Frit valg af ældre- og handicapbolig 
Du kan søge om at flytte til ældre- og handicapbolig i en anden 
kommune. Det er en forudsætning, at du bliver godkendt til boligen 
både i Hvidovre Kommune og i den kommune, du vil flytte til. Du kan 
godt blive godkendt til en bolig i Hvidovre Kommune men få afslag i 
den kommune, du ønsker at flytte til – eller omvendt. Det er Hvidovre 
Kommune, der formidler din ansøgning til den anden kommune. 

SÅDAN SØGER DU
Ansøg via www.hvidovre.dk 
eller kontakt Visitationen. Se 
side 49. 

PRIS 
Du skal betale indskud, hus-
leje, vand, varme og el. 

OGSÅ GODT AT VIDE
Du kan søge om boligind-
skudslån og boligydelser 
via hvidovre.dk eller kontakt 
 Borgerservice, se side 49. 

Du skal benytte dig af den 
almindelige almene boliganvis-
ning, hvis du blot har behov for 
en bolig, som er let tilgænge-
lig. Kontakt Borgerservice, se 
side 49. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/
by-bolig-og-byggeri/lejebolig/
boliger-til-dig-med-behov-for-
hjaelp

http://www.hvidovre.dk
http://hvidovre.dk
http://www.hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/lejebolig/boliger-til-dig-med-behov-for-hjaelp
http://www.hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/lejebolig/boliger-til-dig-med-behov-for-hjaelp
http://www.hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/lejebolig/boliger-til-dig-med-behov-for-hjaelp
http://www.hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/lejebolig/boliger-til-dig-med-behov-for-hjaelp
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Beskyttet bolig
En beskyttet bolig er en bolig, hvor der er tilknyttet personale døgnet rundt . 
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Beskyttet bolig
Du kan få tildelt en beskyttet bolig, hvis du har varigt nedsat fysisk, 
psykisk, kognitivt og/eller socialt funktionsevne, som gør, at du har 
behov for hurtigt at kunne tilkalde støtte døgnet rundt. 
Samtidig skal du kun have behov for let praktisk støtte og personlig 
pleje samt psykisk støtte og vejledning. 

Den hjælp og støtte, du får tilbudt, er rehabiliterende. Det betyder, at 
du sammen med personalet deltager aktivt i at udføre de opgaver, 
som du er i stand til. Derudover skal du kunne drage nytte af og have 
et ønske om at deltage i et nærmiljø med fælles aktiviteter med andre. 

I Hvidovre ligger de beskyttede boliger på Krogstenshave Plejehjem. 

Frit valg af beskyttet bolig
Du kan vælge, om du ønsker at bo i en af kommunens beskyttede 
boliger på Krogstenshave Plejehjem eller i en beskyttet bolig i en 
anden kommune. Søger du om en beskyttet bolig i en anden kommu-
ne, skal denne kommune også vurdere, om du kan godkendes til en 
beskyttet bolig hos dem. Du vil kunne opleve, at du bliver godkendt 
til en beskyttet bolig i Hvidovre Kommune, men ikke bliver godkendt i 
den anden kommune. Det er ikke alle kommuner i Danmark, som har 
beskyttede boliger.

Hvis du bliver tilbudt en beskyttet bolig, skal du inden for 3 hverdage 
tage stilling til, om du ønsker at benytte tilbuddet.

SÅDAN SØGER DU
Ansøg via borger.dk eller kon-
takt Visitationen. Se side 49. 

PRIS 
Du skal betale indskud, hus-
leje, vand, varme og el. Her-
udover betales for forplejning, 
tøjvask og evt. omsorgstand-
pleje. 
 
OGSÅ GODT AT VIDE
En beskyttet bolig er som 
udgangspunkt ikke rettet mod 
mennesker med demenssyg-
domme. Se tilbud for borgere 
med demenssygdomme på 
side 46. 

LÆS MERE
www.hvidovre.dk/borger/
by-bolig-og-byggeri/lejebolig/
boliger-til-dig-med-behov-for-
hjaelp

http://borger.dk
http://www.hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/lejebolig/boliger-til-dig-med-behov-for-hjaelp
http://www.hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/lejebolig/boliger-til-dig-med-behov-for-hjaelp
http://www.hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/lejebolig/boliger-til-dig-med-behov-for-hjaelp
http://www.hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/lejebolig/boliger-til-dig-med-behov-for-hjaelp
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Plejebolig
I en plejebolig er der døgnet rundt medarbejdere, som kan støtte dig . Desuden har 
du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter . 
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Livet på et plejehjem i Hvidovre
Hvidovre Kommune ønsker, at du kan leve et så selvstændigt og me-
ningsfuldt liv som muligt uanset boform. På plejehjem bliver praktisk 
støtte og personlig pleje tilrettelagt ud fra en individuel helhedsvurde-
ring af dine fysiske, psykiske, kognitive og sociale behov og ressour-
cer. På plejehjemmet er der aktiviteter og fællesskaber, som du kan 
deltage i, i den udstrækning du ønsker. 

Plejehjemmene har fokus på at invitere familie, pårørende, besøgen-
de indenfor, så de bliver en naturlig del af dit og de andre beboeres 
liv i hverdagen. Plejehjemmene gør også meget ud af højtider, fx jul 
og påske, og arrangerer aktiviteter, som du kan deltage i efter eget 
ønske. 

Plejeboliger i Hvidovre 
I Hvidovre findes tre kommunale plejehjem og en selvejende institu-
tion. Læs mere om hvert plejehjem: 

Plejehjemmet Strandmarkshave: 
strandmarkshave.hvidovre.dk

Plejehjemmet Krogstenshave: 
krogstenshave.hvidovre.dk

Plejehjemmet Dybenskærhave: 
dybenskaerhave.hvidovre.dk

Plejehjemmet Søvangsgården: 
www.sovangsgaarden.dk

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

PRIS 
Du skal betale indskud, hus-
leje, vand, varme og el.
Herudover betaler du for 
forplejning, tøjvask og leje af lin-
ned og evt. omsorgstandpleje. 
Du afholder selv udgifter i for-
hold til daglig livsførelse. 

OGSÅ GODT AT VIDE
Læs mere om personlige 
hjælpemidler og hvordan du 
ansøger om dem på side 12. 

Du kan søge om boligind-
skudslån og boligydelser 
via hvidovre.dk eller kontakt 
 Borgerservice, se side 49.

http://strandmarkshave.hvidovre.dk
http://krogstenshave.hvidovre.dk
http://dybenskaerhave.hvidovre.dk
http://www.sovangsgaarden.dk
http://hvidovre.dk
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Din plejebolig – dit hjem 
Plejeboligen er din egen bolig. Du skaber dit eget hjem med dine 
egne møbler og ejendele. I boligen er der dog som standard en 
plejeseng og andre praktiske hjælpemidler. I plejeboligen gælder 
de almindelige bestemmelser på boligområdet. Du betaler derfor for 
husleje, vand, varme og el og lignende. Hvis du ønsker plejehjemmets 
servicepakke, betaler du også for den udover huslejen. 

Hjælp og støtte i din plejebolig
Når du flytter ind i din plejebolig, vil personalet i samarbejde med dig 
udarbejde en plan for, hvordan du og personalet skal samarbejde, så 
du får den dagligdag, du ønsker. For at holde fast i eller forbedre dine 
fysiske funktioner, deltager du aktivt den praktiske støtte og person-
lige pleje. Ligesom andre ældre, der bor i andre boligformer, kan du 
søge om at få personlige hjælpemidler og omsorgstandpleje. 

Servicepakke
Du kan vælge at købe fuld forplejning, vask af tøj og leje af linned, 
vinduespolering og toiletartikler på plejehjemmet. Hvis du fravælger 
nogle af ovenstående tilbud, skal selv sørge for, at få disse ting ordnet 
på anden vis. Servicepakken kan opsiges med en måneds varsel. Du 
betaler selv for medicin. 

Klippekort
Hvidovre Kommune ønsker at bidrage til din selvstændighed på pleje-
hjem. Derfor har du mulighed for en halv times ekstra støtte hver uge. 
Du vælger selv, hvad tiden skal bruges til, fx til samvær, aktiviteter 
eller praktisk støtte.

Plejehjemsgaranti
Inden du kan komme i betragtning til en plejebolig, skal kommunens 
øvrige tilbud være overvejet og eventuelt afprøvet, fx personlig og 
praktisk støtte i dit eget hjem, hjemmesygepleje, daghjem og nødkald. 

Kommunen skal tilbyde dig en plejebolig senest 8 uger efter, at du er 
blevet godkendt. Hvis du afviser et boligtilbud, har kommunen en ny 
frist på 8 uger til at tilbyde dig en anden plejebolig. Søger du plejebo-
lig på et bestemt plejehjem, må du forvente en længere ventetid på 
boligen. 

Hvis du bliver tilbudt en plejebolig, skal du inden for 3 hverdage tage 
stilling til, om du ønsker at benytte tilbuddet. Du skal flytte ind i boli-
gen senest den førstkommende 1. eller 15. i måneden. 

Din samlever eller ægtefælle har mulighed for at flytte ind i pleje-
boligen sammen med dig. 
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Frit valg af plejebolig
Du kan frit vælge, om du ønsker at bo i en af kommunens plejeboliger 
eller i en anden kommune. Hvis du søger plejebolig i en anden kom-
mune, skal den kommune, du vil flytte til, også vurdere, om du kan 
godkendes til plejebolig. Du vil kunne opleve, at du bliver godkendt til 
en plejebolig i Hvidovre Kommune, men at den anden kommune ikke 
godkender dig til plejebolig. 
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Midlertidig 
 døgnrehabilitering
Du kan få tilbudt et ophold med midlertidig døgnrehabilitering i en kortere  periode, 
hvis du har behov for rehabilitering, pleje, sygepleje eller genoptræning, som ikke 
kan foregå i dit eget hjem.
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Midlertidig døgnrehabilitering
Målet med opholdet er, at du genvinder mest muligt af dine færdig-
heder, så du igen kan klare dagligdagens aktiviteter så selvstændigt 
og aktivt som muligt. Ophold, aktiviteter og pleje bliver tilrettelagt i et 
samarbejde mellem dig, eventuelt dine pårørende og det faglige per-
sonale. Der bliver taget udgangspunkt i din livssituation, dine ønsker, 
behov og muligheder for at genvinde din funktionsevne.

Visitationen vurderer sammen med dig, det sundhedsfaglige perso-
nale og eventuelt dine pårørende, hvor længe dit ophold med midler-
tidige døgnrehabilitering skal vare. Det sker ud fra en vurdering af dit 
behov og din samlede livssituation. 

Midlertidig Døgnrehabilitering har altid i sigte, at du skal komme tilba-
ge til dit eget hjem, og det vil blive vurderet, hvilke andre kommunale 
tilbud, som du fortsat har behov for.

Du bliver tilbudt midlertidig døgnrehabilitering, hvis: 
• Du har behov for rehabilitering og genoptræning efter at have 

 været indlagt på hospitalet. 
• Du har behov for rehabilitering og genoptræning efter tab af funk-

tionsevne.
• Du har behov for mange indsatser gennem døgnet, der ikke kan 

varetages i eget hjem.
• Du har behov for en vurdering af om og hvordan du fortsat kan 

være i eget hjem. 
• Dine pårørende har brug for aflastning i en periode.
• Du har behov for pleje og omsorg ved livets afslutning. 

Midlertidigt døgnrehabilitering ydes på Svendebjerghave.

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

PRIS 
140 kr. pr. døgn. 
Prisen dækker over ophold, 
forplejning, tøjvask og linned. 

OGSÅ GODT AT VIDE
Har du ansøgt om anden bolig 
under dit ophold på midlertidig 
døgnrehabilitering, vil du blive 
udskrevet til din egen bolig, 
mens din ansøgning bliver 
behandlet. 

LÆS MERE
midlertidig-dognrehabilitering.
hvidovre.dk

http://midlertidig-dognrehabilitering.hvidovre.dk
http://midlertidig-dognrehabilitering.hvidovre.dk
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Daghjem
På daghjemmet bliver du støttet i at blive boende i dit eget hjem og klare dig bedst 
muligt i hverdagen . Her har du også mulighed for socialt samvær . Støtten og aktivi-
teterne på daghjemmet tager udgangspunkt i dét, du kan . 
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Daghjem i Hvidovre
Du skal bo hjemme og have nedsat fysisk, psykisk, kognitiv og/eller 
social funktionsevne for at benytte kommunens daghjem. Det er en 
forudsætning, at du har behov for støtte og hjælp i dagtimerne for 
at kunne blive i din nuværende bolig. Du kan også få en plads på 
daghjemmet, hvis dine pårørende har brug for aflastning for fortsat at 
kunne varetage plejen af dig i dit eget hjem.

Daghjemmene ligger på Strandmarkshave Plejehjem og på Søvangs-
gården Plejehjem. Du kan få tilbudt enten en halv- eller heldagsplads. 
Daghjemmet har åbent i dagtimerne på hverdage. Der er kørsel til og 
fra daghjemmet, og du skal kunne klare kørsel i en handicapbus.

Læs mere om daghjemmet på Strandmarkshave: 
strandmarkshave.hvidovre.dk

Læs mere om daghjemmet på Søvangsgården: 
www.sovangsgaarden.dk

SÅDAN SØGER DU
Ansøg via www.hvidovre.dk 
Eller kontakt Visitationen, se 
side 49. 

PRIS
Deltidsplads: 75 kr. pr. dag. 
Heltidsplads: 96 kr. pr. dag. 

Der kan være ekstraudgifter i 
forbindelse med aktiviteterne. 

OGSÅ GODT AT VIDE 
På Søvangsgården er der kun 
heldagspladser.

http://strandmarkshave.hvidovre.dk
http://www.sovangsgaarden.dk
http://www.hvidovre.dk
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Tilbud til borgere med 
demenssygdomme og/
eller Parkinson 
Hvidovre Kommune har en række tilbud, der har til formål, at du kan bevare et selv-
stændigt liv med meningsfulde aktiviteter og fællesskaber på trods af en demens-
sygdom og/eller Parkinson . Der er både tilbud til dig og dine pårørende .



45

Demens- og parkinsonkoordinator
Hvis du har fået en demenssygdom og/eller Parkinson, bliver du 
tilbudt en demens- og parkinsonkoordinator som din faste kontaktper-
son. Demens- og Parkinsonkoordinatoren hjælper blandt andet med 
råd og vejledning om sygdommen og støtter dig i forbindelse med ud-
redning. Koordinatoren kan også informere dig om kommunens tilbud 
til dig og dine pårørende, bl.a. forskellige støtte- og samtalegrupper. 

SÅDAN SØGER DU
Kontakt demens- og parkinson-
koordinatorerne, se side 49. 

LÆS MERE
sundhedscenter.hvidovre.dk/
demens

SÅDAN SØGER DU
Kontakt demens- og parkinson-
koordinatorerne, se side 49. 

PRIS
Pris: 96 kr. per dag. 
Der kan være ekstraudgifter til 
fx frokost. 

LÆS MERE
sundhedscenter.hvidovre.dk/
demens

Aktivitetstilbud og værested til borgere 
med demenssygdomme
Kommunen har forskellige aktiviteter, der er målrettet borgere med 
demenssygdomme, fx vandrehold og motionshold. I disse tilbud bliver 
det sikret, at du får den rette støtte og omsorg. 

Værestedet på Strandmarkshave Plejehjem 
På værestedet er der socialt samvær og målrettede aktiviteter for 
borgere med en demenssygdom, der har behov for et skærmet tilbud 
i dagtimerne. Du får støtte til at kunne mestre hverdagen bedst muligt 
og styrke din livskvalitet. Aktiviteterne bliver tilpasset dine interesser, 
livsstil og demenssygdom. 

Der er kørsel til og fra daghjemmet, og du skal kunne klare kørsel i en 
handicapbus. 

http://sundhedscenter.hvidovre.dk/demens
http://sundhedscenter.hvidovre.dk/demens
http://sundhedscenter.hvidovre.dk/demens
http://sundhedscenter.hvidovre.dk/demens
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Tilbud til pårørende til borgere med en 
demenssygdom og/eller parkinson
Som pårørende til en borger med en demenssygdom og/eller Par-
kinson har du mulighed for at få støtte og vejledning til at mestre 
hverdagen. Du har også mulighed for at deltage i forskellige aktivite-
ter målrettet pårørende til borgere med en demenssygdom og/eller 
Parkinson. 

LÆS MERE
sundhedscenter.hvidovre.dk/
demens

SÅDAN SØGER DU
Kontakt Visitationen. Se side 
49. 

PRIS
Du skal betale for indskud, 
husleje og forbrug. 

OGSÅ GODT AT VIDE
Hvidovre Kommune har 
eksklu siv anvisningsret til 
 Torndalshave, og plejehjem-
met er ikke omfattet af mulig-
heden for frit valg.

Ansøg om bolindskudslån og 
boligydelser gennem   
borger.dk eller ved at kontakte 
 Borgerservice. Se side 49.

LÆS MERE
strandmarkshave.hvidovre.dk/
torndalshave

Særlig plejebolig til borgere med svær 
demens
Torndalshave Plejehjem er et bo- og levemiljø til borgere med de-
menssygdomme. Her bor du i fysisk skærmede rammer med fælles 
opholdsrum og en lukket have. Medarbejderne på Torndalshave laver 
aktiviteter sammen med beboerne ud fra den enkelte beboers behov 
og ønsker. 

En visitation til Torndalshave sker på baggrund af en individuel og 
konkret vurdering af din livssituation. Du skal have behov for at bo i 
et miljø, hvor aktiviteter og krav er tilpasset din funktionsevne og dit 
behov for pleje. 

Ægtefæller bliver ikke tilbudt bolig på Torndalshave. 

Servicepakke
Du kan købe fuld forplejning, vask af tøj, vinduespolering og toiletar-
tikler på plejehjemmet. Hvis du fravælger nogle af disse tilbud, skal du 
selv sørge for at disse ting bliver ordnet på anden vis. Servicepakken 
kan opsiges med en måneds varsel. Du betaler selv for medicin.

http://sundhedscenter.hvidovre.dk/demens
http://sundhedscenter.hvidovre.dk/demens
http://borger.dk
http://strandmarkshave.hvidovre.dk/torndalshave
http://strandmarkshave.hvidovre.dk/torndalshave
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Praktiske oplysninger
Udredning og re-
habiliteringsforløb
Rehabilitering er en særlig ind-
sats, hvor formålet er at styrke 
din evne til at klare dig selv med 
mindst mulig hjælp, og dermed 
øge din livskvalitet.

Hvidovre Kommune vil gerne 
støtte dig i at kunne klare mest 
muligt selv i din hverdag. Når 
du søger om hjælp og støtte til 
personlig pleje og praktisk støtte, 
vurderer kommunen først, om du 
igen kan blive i stand til at klare 
nogle de praktiske opgaver eller 
den personlige pleje selv. Hvis 
det er tilfældet, bliver du tilbudt 
et rehabiliteringsforløb. I forløbet 
samarbejder du med kommunens 
medarbejdere på at genvinde 
dine færdigheder.

Et rehabiliteringsforløb bliver 
sammensat individuelt. Under 
forløbet vil et team af social- og 
sundhedsfaglige medarbejdere 
støtte dig til at blive bedre til de 
opgaver, du har vanskeligt ved 
at klare i hverdagen. Når du har 

været igennem dit forløb, evalu-
erer I, om du har nået dine mål. 
Herefter vurderer kommunen, om 
du fortsat har brug for støtte, og i 
så fald hvilken støtte.

Du vil blive visiteret til et re-
habiliteringsforløb, hvis du og 
Visitationen vurderer, at du kan 
have glæde af det. Hvis du alle-
rede modtager hjælp og støtte i 
hjemmet, vil du blive revisiteret 
til rehabiliteringsforløb, hvis du 
og visitatoren vurderer, at det vil 
være muligt at styrke dine dagli-
ge færdigheder og din livskvalitet 
med et rehabiliteringsforløb.

Visitatoren fastlægger de over-
ordnede mål for forløbet, og du 
vil herefter få besøg af en hjem-
metræner. Afhængig af indsatsen 
kan det også være en terapeut. 
Rehabiliteringsforløbet bliver 
tilrettelagt i samråd med dig. 
Hjemmetræneren er den hjælper, 
som kommer i dit hjem og træner 
sammen med dig. Hjemmetræ-
neren er en medarbejder fra din 
leverandør af hjemmehjælp.

Hvis der er behov for vejledning 
i forhold til mål og træning, eller 
hvis der skal fastsættes nye mål 
/ træningsindsatser, kontakter 
hjemmetræneren visitatoren 
eller terapeuten. Din status bliver 
løbende evalueret. Hvis du har 
brug for hjælpemidler, får du dem 
bevilget med det samme. Hjem-
metræningen bliver afsluttet med 
en evaluering og efterfølgende 
revisitation. Du modtager i forlø-
bet vejledning og instruktion om 
din egen træning.

Sådan søger du 
Du kan få hjælp, hvis har en 
varig eller midlertidig funktions-
nedsættelse, som gør at du har 
behov for støtte til personlige og/
eller praktiske opgaver og har 
en fast eller midlertidig adresse i 
 Hvidovre  Kommune.

Du skal selv kontakte Visitationen, 
hvis du har behov for hjælp. En 
pårørende, din egen læge, hospi-
tal, hjemmeplejen eller andre kan 
også henvende sig til Visitationen, 
hvis de har samtykke fra dig. 
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Kontaktoplysninger 
Under hvert tilbud står der be-
skrevet, hvem du skal henvende 
dig til for at søge om det enkelte 
tilbud. Her kan du se kontaktop-
lysninger på det sted, som du skal 
kontakte om et bestemt tilbud. 

Visitationen
Hvidovrevej 278 E
2650 Hvidovre
Telefon: 36 39 28 80
Mail: visitationen@hvidovre.dk

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 08:30-10:30

Personligt fremmøde kan kun 
ske, hvis du har lavet en aftale 
herom med Visitationen.

Hjælpemiddelcentret 
Biblioteksvej 52, 2650 Hvidovre 

Åbningstider for showroom: 
Mandag kl. 13:00-15:00
Fredag kl. 09:00-11:00

Henvendelse til Hjælpemiddel-
centeret foregår gennem Visita-
tionen.

Sygeplejens Visitation
Hvidovre Enghavevej 2D, 1. sal
2650 Hvidovre
Telefon: 25 50 26 50

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 08:00-14:00

Bevilling af inkontinens 
 hjælpemidler
Hvidovre Enghavevej 2D, 1. sal 
2650 Hvidovre
Telefon: 25 50 26 50 

Telefontid:  
Tirsdag og torsdag kl. 13:00-14:00

Sygeplejeklinikkerne 
Ved tidsbestilling 
Telefon: 25 50 26 50
Telefontid:  
Mandag-fredag kl. 08:00-14:00

Sygeplejeklinikken 1 og 2 
 (Hvidovre Sundhedscenter)
Hvidovrevej 278E, 2650 Hvidovre

Sygeplejeklinik 3
Hovedstien 6 
2650 Hvidovre 

Sundhedscenteret
Hvidovrevej 272, 2650 Hvidovre
Telefon: 36 39 37 37 eller på mail: 
sundhedscenteret@hvidovre.dk 

Telefontid: 
Mandag-onsdag: 08:00-15:00
Torsdag: 08:00-17:30
Fredag: 08:00-14:00

Genoptræningen
Hvidovrevej 272, 2650 Hvidovre
Telefon: 36 39 37 37 eller på mail: 
genoptraeningen@hvidovre.dk 

Telefontid: 
Mandag-onsdag: 08:00-15:00
Torsdag: 08:00-17:30
Fredag: 08:00-14:00

Aktivitetscenteret
Hvidovregade 49, 2650 Hvidovre
Telefon: 41 32 06 12 eller på mail: 
aktivitetscenteret@hvidovre.dk 

Demens- og parkinsons-
koordinatorer
Telefon: 36 39 37 37 eller på 
email:   
sundhedscentret@hvidovre.dk

Telefontid:
Mandag-onsdag: 08:00-15:00
Torsdag: 08:00-17:30
Fredag: 08:00-14:00

Borgerservice 
Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre
Telefon: 36 39 36 39 

Se telefon- og åbningstider på: 
www.hvidovre.dk 

Vurdering fra 
 Visitationen
Visitationen kan vejlede dig om 
dine muligheder for støtte, og 
hvis det er aktuelt henvise dig 
til andre afdelinger i kommunen 
med relevante tilbud. 

Visitatoren skal altid, når der kom-
mer en ansøgning, sammen med 
dig sikre alle relevante oplysnin-
ger til behandling af sagen. Dette 
gøres i første omgang ved at 
aftale et besøg hjemme hos dig. 
Disse oplysninger bruges, når der 
træffes afgørelse i sagen.

En visitator er en medarbejder fra 
kommunen, der er uddannet til 
sammen med dig at vurdere dine 
ressourcer og behov.

Visitatoren vil lægge vægt på:
• Om du er egnet til et rehabili-

terende forløb.
• Hvad du selv kan klare, og 

hvad vi kan hjælpe dig til at 
kunne klare selv, fx med et 
hjælpemiddel eller træning.

• Hvad du har behov for støtte 
og hjælp til.

• Om du har en ægtefælle eller 
anden pårørende i hjemmet.

Ønsker du at søge om hjælpe-
midler og boligindretning, kan 
du også finde ansøgningsske-
maet på www.borger.dk eller  
på kommunens hjemmeside  
www.hvidovre.dk

mailto:visitationen@hvidovre.dk
mailto:sundhedscenteret@hvidovre.dk
mailto:genoptraeningen@hvidovre.dk
mailto:aktivitetscenteret@hvidovre.dk
mailto:sundhedscentret@hvidovre.dk
http://www.hvidovre.dk
http://www.borger.dk
http://www.hvidovre.dk
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Du må gerne invitere pårørende 
eller en bisidder med til samtalen 
med visitatoren. Som borger har 
du selvbestemmelsesret, hvilket 
betyder, at du selv bestemmer, 
om dine pårørende skal involve-
res i og informeres om den hjælp, 
du modtager. Hvidovre Kommune 
respekterer den ret, og derfor 
har pårørende kun mulighed for 
at blive inddraget, hvis du giver 
samtykke til det.

Er du allerede bevilget støtte, 
følger Visitationen løbende op på 
din støtte. 

Du har selv pligt til at kontakte 
Visitationen, hvis fx dit helbred, din 
funktion eller husstand ændrer sig. 

Frit valg af leveran-
dører 
Du kan vælge mellem de god-
kendte leverandører i Hvidovre 
Kommune, og du kan få vejled-
ning af Visitationen i forhold til 
valg af leverandør. Du har også 
mulighed for selv at udpege en 
person til at udføre opgaverne. 
Personen skal til en ansættelses-
samtale i kommune og godken-
des af Visitationen efter kriteri-
erne. Personen bliver herefter 
ansat af kommunen.

Hvis du har behov for personlig 
pleje og praktisk støtte i mere 
end 20 timer om ugen, kan du 
få udbetalt et kontant tilskud til 
at købe støtten. Det er en be-
tingelse, at du kan fungere som 
arbejdsleder for hjælperne.

Hvis du allerede får hjemmehjælp 
og ønsker at skifte leverandør, 
skal du kontakte Visitationen.

Krav til leverandører 
Krav til leverandører af hjemme-
hjælp
Leverandøren skal sørge for, at 
der som udgangspunkt anvendes 
sundhedsfagligt uddannet per-
sonale ved levering af personlig 
pleje og praktisk støtte samt 
afløsning eller aflastning til nære 
pårørende. Leverandøren er 
forpligtet til at sørge for, at støtten 
inddrager dig i opgaveløsningen, 
hvis det er muligt.

Medarbejderne skal: 
• Have sundhedsfaglige og 

pædagogiske kompetencer, 
som sikrer, at den støtte, du 
modtager, bevarer dine fysi-
ske, sociale og mentale evner 
bedst muligt. 

•  Være i stand til at opdage 
ændringer i din almentilstand 
og sikre, at du modtager den 
støtte, der er behov for. 

• Meddele tilbage, hvis du kun-
ne have behov for sygepleje, 
og handle derefter. 

• Være bekendt med kommu-
nens retningslinjer for per-
sonlig adfærd i hjemmet hos 
borgeren.

• Have viden om kommunens 
serviceniveau og den enkelte 
borgers bevillinger af støtte, 
for at kunne leveres støtten til 
borger.

Krav til leveringen
Støtten udføres i hjemmet, når 
borgeren er til stede. Personlig 
pleje skal kunne udføres hele 
ugen på alle tidspunkter af 
døgnet. Praktisk støtte og hjælp 
udføres i dagtimerne på hverda-
ge. Tidspunkterne for levering af 
støtten aftales mellem borgeren 
og leverandøren. Borgeren har 

mulighed for at skifte leverandør, 
hvis borgeren ønsker det. Dette 
skal ske med 14 dages varsel.

Krav til leverandører af 
 madservice
Der er krav til emballage/pakning, 
idet der skal bruges engangs-
emballage, og maden skal kunne 
opvarmes til 125 grader. Det skal 
også være muligt, for dem der 
har svage hænder at få filmen 
af maden. Desserter og tilbehør 
pakkes og forsegles i folie. Leve-
rancen af maden skal tilpasses 
således, at det er muligt for den 
enkelte borger at være på dag-
center, genoptræning eller andet.

Chaufførerne skal være iført gen-
kendelig uniform og bære ID-kort. 
Hvis borgeren ikke åbner døren 
for chaufføren, skal leverandøren 
af hjemmehjælp, Visitationen eller 
eventuelt Falck, kontakte politiet. 
Hvis borgeren ikke selv er i stand 
til at lukke op, tilbydes enten et 
elektronisk nøglesystem, kaldet 
Bekey, som installeres på din dør 
uden beregning eller en nøgle-
service, hvor udleverede nøgler 
opbevares i af aflåst rum. 

Regler for afbud og 
aflysninger
Hvis du aflyser et besøg
Hvis et besøg skal aflyses, skal 
du kontakte den kommunale 
eller private leverandør dagen før 
inden kl. 12.00. 

Hvis du aflyser et besøg, kan du 
ikke forvente at få et erstatnings-
besøg. Leverandøren foretager 
en vurdering af støttens karakter, 
og hvornår næste besøg er plan-
lagt. Leverandøren vurderer selv, 



51

om de har mulighed for at flytte 
besøget til en anden dag eller 
tidspunkt. I vurderingen indgår 
bl.a., om årsagen til aflysningen 
skyldes særlige omstændigheder 
såsom akut sygdom.
 
Hvis leverandøren aflyser
Leverandøren må ikke aflyse 
personlig pleje eller praktisk støtte 
og hjælp eller sygepleje. Aflysning 
af praktisk støtte kan kun ske efter 
en individuel konkret vurdering af 
din situation. Leverandøren skal 
altid give dig tilbud om en erstat-
ningsydelse inden for en uge.

Hjemmet som ar-
bejdsplads – krav 
til arbejdsmiljøet
Det er nødvendigt, at dit hjem 
kan fungere som en arbejdsplads 
for medarbejderne. Derfor skal 
arbejdsmiljøet i dit hjem være 
sikkerheds- og sundhedsmæs-
sigt i orden. Inden støtten startes 
op, gennemgår leverandøren dit 
hjem for at vurdere, om det lever 
op til retningslinjerne for et godt 
arbejdsmiljø.

Ønsker fra din leverandør af 
hjemmehjælp i forhold til hjem-
mets indretning og anvendelse af 
hjælpemidler skal efterkommes, 
når det er velbegrundet i regler-
ne om arbejdsmiljø for medarbej-
dere, ellers kan det have betyd-
ning for udførelsen af støtten.
Der kunne fx blive tale om:
• At hjemmet skal indrettes, så 

hjemmetræner/ -hjælper kan 
benytte de rigtige arbejdsstil-
linger.

• At der foretages en ommøble-
ring for at tilgodese pladsfor-
holdene for hjemmetræner/ 
-hjælper.

• At der skal der være plads til 
to hjemmetrænere/ -hjælpere, 
hvor det er nødvendigt.

• At løse tæpper fjernes, hvor 
det kan være nødvendigt af 
hensyn til kørestol, rollator og 
toiletstol.

• At der skal være god arbejds-
belysning.

• At de nødvendige arbejds-
hjælpemidler er til rådighed i 
hjemmet.

Du skal tænde lys og rydde for 
sne udenfor om vinteren, så din 
hjælper kan orientere sig og 
komme sikkert frem. 

Hvis du bevilliges støtte til prakti-
ske opgaver, er det et krav, at du 
anskaffer miljømærkede rengø-
ringsmidler samt støvsuger og et 
ergonomisk moppesæt, som kan 
indstilles i længden. Hvis der er 
problemer i forhold til arbejds-
miljøet, vil du blive inddraget i 
løsningen.

Medarbejderne må ikke ryge i dit 
hjem. Desuden kan der stilles krav 
om, at der ikke ryges i den tid, 
medarbejderen udfører opgaver 
i dit hjem, og du bør lufte ud, 15 
minutter før din hjælper kommer. 
Der kan ligeledes stilles krav om, 
at husdyr som fx hunde, katte og 
krybdyr m.v. skal være fjernet fra 
de rum, medarbejderen skal op-
holde sig eller udføre opgaver i. 

Leverandører er forpligtet til at 
overholde arbejdsmiljølovens 
regler, herunder at gennemføre 
den lovpligtige arbejdspladsvur-
dering (APV) i dit hjem. Leveran-
døren skal sikre, at udførelsen af 
hjælpen sker i overensstemmelse 
med APV’en.

Fleksibel hjemme-
hjælp 
Den tildelte hjælp skal udføres 
fleksibelt. Det betyder, at du fra 
gang til gang, kan aftale med le-
verandøren, hvordan udførelsen 
af hjælpen skal tilrettelægges. 

Du har ret til at bytte til andre 
ydelser, som du modtager. Det 
betyder at du fx kan bytte mellem 
personlig og praktisk støtte, hvis 
du både er bevilget personlig og 
praktisk støtte. Du kan kun bytte 
imellem de ydelser, du er blevet 
visiteret til. Hvis du fx modtager 
ydelserne bad, rengøring og toi-
letbesøg, så er det disse ydelser, 
du kan bytte imellem.

Hvis du bytter din støtte ofte, kan 
det være tegn på, at der ikke 
længere er sammenhæng mel-
lem dit behov og den bevilgede 
støtte. Hvis du tre gange i træk 
bytter den samme ydelse, vil 
Visitationen vurdere, om der er 
behov for en ændret bevilling af 
hjemmehjælpsydelserne.

Benytter du dig af retten til fleksi-
bel hjemmehjælp, fraskriver du dig 
samtidig retten til erstatningshjælp 
for de konkrete ydelser, der er 
fravalgt til fordel for noget andet.

Hjemmehjælperen kan sige nej til 
en anmodning om at bytte ydel-
ser, hvis vedkommende vurderer, 
at det vil være uforsvarligt at lade 
dig fravælge den visiterede ydel-
se. Dette kan fx være tilfældet, 
hvis du er i et rehabiliteringsfor-
løb og ønsker at bytte ydelserne 
ud med andre, end der er visite-
ret til, og som ikke følger de mål, 
og der er lagt for forløbet.
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Hvidovre Seniorråd
Hvidovres Seniorråd består af 7 folkevalgte medlemmer fra hele byen .  Seniorrådet 
rådgiver Hvidovre Kommune om kommunens ældrepolitik og bliver hørt i alle 
 politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i Hvidovre .

Seniorrådets opgave er blandt andet:
• At afgive høringssvar i de politiske sager, der berører ældre i Hvidovre Kommune.
• At afgive budgetforslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.
• At fungere som sparringspartner på områder, der vedrører ældre i kommunen.
• At være repræsenteret i bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.
• At orientere kommunens ældre om ældrepolitiske forhold.
• At samarbejde med de fire lokalråd og Det Frivillige Ældrearbejde. 

Hvidovre Seniorråd
HUSET – Hvidovrevej 253B, 2650 Hvidovre
Tlf.: 6133 3708

LÆS MERE: 
seniorraadet.hvidovre.dk

http://seniorraadet.hvidovre.dk
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Pensionistforeninger i 
Hvidovre
Hvidovre Kommune støtter en række generelle tilbud, der har til formål at aktivere 
ældre og forebygge sygdom og ensomhed . Kommunen fastsætter selv målgruppen 
for støtten, og i Hvidovre Kommune er målgruppen lokale pensionistforeninger .

Som lokal pensionistforening har man mulighed for at få bevilliget driftstilskud – et såkaldt §79-tilskud. 
For at få bevilget tilskuddet kræver det, at foreningen er godkendt som pensionistforening af Ældre- og 
Sundhedsvalget.

Kontakt Center for Sundhed og Ældre  
for nærmere information
Telefon: 36 39 28 70
Mail: sae@hvidovre.dk 

LÆS MERE: 
www.hvidovre.dk/kultur-og-fritid/stotte-og-tilskudsmuligheder/tilskud-til-foreninger

mailto:sae@hvidovre.dk
http://www.hvidovre.dk/kultur-og-fritid/stotte-og-tilskudsmuligheder/tilskud-til-foreninger
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Sags be hand lings  frister
HJÆLPEMIDLER

Tekniske hjælpemidler
Fx rollator, badebænk,  
kugledyne m.v.
Servicelovens § 112 FIRE UGER

Mindre boligændringer 
Fx greb, fjernelse af dørtrin,  
små ramper m.v.
Servicelovens § 116 FIRE UGER

Komplekse hjælpemidler
Fx el-køretøj, komfortkørestol, 
 siddestillingsanalyser m.v.
Servicelovens §§ 112-113 16 UGER

Boligændringer
Fx elektrisk døråbner, ombyg-   
 ninger, ramper, trappelift m.v.
Servicelovens § 116 24 UGER

Nødkald
Servicelovens § 112 TO UGER

Kropsbårne hjælpemidler
Servicelovens § 11 FIRE UGER

Proteser
Servicelovens § 112 TO UGER

Kommunikationshjælpemidler
Servicelovens § 116 TO UGER

Voksenspecialundervisning
Lov om specialundervisning  
for voksne TO UGER

Handicapbiler
Servicelovens § 114 SYV MÅNEDER
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PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK STØTTE

Praktisk hjælp
Servicelovens § 83 FIRE UGER

Personlig pleje og madservice
Servicelovens § 8 EN UGE 

Plejebolig
Almenboligloven OTTE UGER

Ældre- og handicapbolig
Almenboligloven OTTE UGER

Beskyttet bolig
Almenboligloven OTTE UGER

Daghjem
Servicelovens §84, stk. 1  
og § 86, stk. 2 TO UGER

Flextrafik
Lov om trafikselskaber § 11 m.v. TO UGER

Afløsning i eget hjem
Servicelovens § 84, stk. 1 TO UGER

Midlertidig døgnplads
Servicelovens § 84, stk. 2 EN TIL 14 DAGE

Genoptræning til borgere
som ikke har været indlagt for  
at øge funktionsniveauet
Servicelovens § 86, stk. 1 EN UGE

Vedligeholdelsestræning  
til borgere for at bevare  
funktionsniveauet
Servicelovens § 86, stk. 2 EN UGE

Selvudpeget hjælper
Servicelovens § 94 FIRE UGER

Tilskud til privat hjælper
Servicelovens § 95 FIRE UGER

Inkontinenshjælpemidler
Servicelovens § 112 FIRE UGER

Orlov til pårørende ved  
pasning af nærtstående  
i eget hjem
Maksimum seks måneder
Servicelovens § 118, stk. 3 TO UGER

Hjælp til personer, som  
passer nærtstående, der  
ønsker at dø i eget hjem
Servicelovens § 119 EN TIL TO DAGE

Sygeplejeartikler og  
tilskud til palliativ  
fysioterapi
Servicelovens § 122 TO ARBEJDSDAGE
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Du bedes i første omgang henven-
de dig til dér, hvor din sag behand-
les, eller hvor tilbuddet udføres. 

Hvem kan klage? 
Du kan klage, hvis der er forhold, 
du oplever som utilfredsstillende. I 
nogle tilfælde sætter lovgivningen 
rammer for, hvem der er berettiget 
til at klage, fx i forhold til at få be-
handlet en klage i Ankestyrelsen. 
Der kan derfor være situationer, 
hvor kommunen vil bede om en 
fuldmagt fra dig, hvis fx pårørende 
klager på dine vegne.

At klage over 
 hjælpen 
Hvis du ønsker at klage over kva-
liteten af hjemmehjælpen eller 

madservice, skal du i første om-
gang forsøge at løse problemet 
i samarbejde med leverandøren. 
Hvis problemet ikke løses, kan du 
kontakte Visitationen, se under 
praktiske oplysninger på side 49.

Klage over 
 afgørelser 
Er du uenig i den afgørelse, som 
kommunen har truffet, skal du 
følge den klagevejledning, der 
fremgår af din afgørelse. Tidsfri-
sten for at klage over afgørelsen 
er 4 uger. Hvis kommunen ikke 
ændrer afgørelsen på baggrund 
af din klage, sender kommunen 
klagen til Ankestyrelsen.

Klage over sags-
behandlingstiden 
eller sagsbehand-
lingen. 
Er du utilfreds med sagsbehand-
lingen eller sagsbehandlingsti-
den, kan du klage til Visitationen.

Borgerrådgiveren 
Hos borgerrådgiveren kan du få 
hjælp, hvis du ønsker at klage 
over Hvidovre Kommune, eller 
hvis du ønsker hjælp til at gen-
skabe dialogen med kommunen. 

Du kan læse mere på:  
www.hvidovre.dk/kommunen/
borgerradgiver

 
Muligheder for at  klage 

http://www.hvidovre.dk/kommunen/borgerradgiver
http://www.hvidovre.dk/kommunen/borgerradgiver
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Mulighed for 
 bisidder
Du har mulighed for at få en selv-
valgt bisidder, der fx kan hjælpe 
dig med at få samling på, hvad du 
skal huske at spørge visitatoren 
om. Efterfølgende kan bisidderen 
hjælpe dig med at samle op på 
visitationssamtalen.

Din medvirken 
Når du søger om støtte eller 
allerede får støtte, kan kommu-
nen bede dig om at medvirke til 
at få de oplysninger frem, som er 
nødvendige for at afgøre, hvilken 
hjælp du er berettiget til.

Hvis du modtager støtte, har du 
pligt til at oplyse om ændrin-
ger, der kan have betydning for 
hjælpen. Oplysninger fra andre 
instanser vil om nødvendigt blive 
indhentet i overensstemmelse 
med regler om samtykke.

Tavshedspligt 
Samtlige medarbejdere i kom-
munen er omfattet af tavsheds-
pligt med hensyn til oplysninger, 
som de måtte blive bekendt 
med under udførelsen af arbej-
det, jf. borgerlig straffelovs § 
152, forvaltningslovens § 27 og 
bestemmelserne i retssikker-
hedslovens § 43. Tavshedsplig-
ten fortsætter også efter ansæt-
telsens ophør.

Afgørelse
Visitationen sender et afgørel-
sesbrev til dig. Der er opstillet en 
række krav til, hvordan kommu-
nens afgørelse om hjælp skal se 
ud. Kravene står i servicelovens 
§§ 88 og 89a. I afgørelsesbrevet 
oplyses og begrundes, hvilken 
hjælp du er bevilget. Derudover 
oplyses formålet med hjælpen 
og dit valg af leverandør. I af-
gørelsesbrevet vedlægges en 
klagevejledning, hvis afgørelsen 
rummer afslag på ydelser.

Retssikkerheds-
principper
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Lovgrundlag 
Tilbuddene i dette katalog tager udgangspunkt i Lov om Social Service (Service-
loven) og Sundhedsloven . Lov om almene boliger er grundlaget for ældreboliger 
samt de moderniserede plejeboliger .

Dette afsnit medtager de dele af de tre love, som er gældende for de forskellige 
indsatser . Derudover har dette afsnit information om Persondataloven, som beskri-
ver dine rettigheder i forhold til at se oplysninger, som kommunen har registreret 
elektronisk om dig .

Serviceloven
Formål 
§1. Formålet med denne lov er 

1)  At tilbyde rådgivning og støt-
te for at forebygge sociale 
problemer, 

2) At tilbyde en række almene 
serviceydelser, der også kan 
have forebyggende sigte, og 

3) At tilgodese behov, der følger 
af nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne eller særlige 
sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen 
efter denne lov er at fremme den 
enkeltes mulighed for at klare 
sig selv eller at lette den daglige 
tilværelse og forbedre livskvali-
teten. 

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov 
bygger på den enkeltes ansvar 
for sig selv og sin familie. Hjæl-
pen tilrettelægges på baggrund 
af en konkret og individuel 

vurdering af den enkelte persons 
behov og forudsætninger og i 
samarbejde med den enkelte. 
Afgørelse efter loven træffes på 
baggrund af faglige og økonomi-
ske hensyn. 

Brugerindflydelse 
§ 16. Kommunalbestyrelsen skal 
sørge for, at brugerne af tilbud 
efter denne lov får mulighed for 
at få indflydelse på tilrettelæggel-
sen og udnyttelsen af tilbuddene. 
Kommunalbestyrelsen fastsætter 
skriftlige retningslinjer for bruger-
indflydelsen. 

Aktivitetstilbud 
§ 79. Kommunalbestyrelsen kan 
iværksætte eller give tilskud 
til generelle tilbud med aktive-
rende og forebyggende sigte. 
Kommunalbestyrelsen skal fast-
sætte retningslinjer for, hvilke 
persongrupper der kan benytte 
tilbuddene. 

Forebyggende hjemmebesøg 
§ 79 a. Kommunalbestyrelsen skal 
tilbyde mindst et årligt forebyg-
gende hjemmebesøg til alle bor-
gere, der er fyldt 80 år, og som bor 
i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal 
tilbyde et forebyggende hjemme-
besøg til alle borgere, som bor i 
kommunen, i deres fyldte 75. år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal 
tilbyde forebyggende hjemmebe-
søg efter behov til borgere i alde-
ren 65 år til 79 år, som er i særlig 
risiko for at få nedsat social, 
psykisk eller fysisk funktions evne, 
og som bor i kommunen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen 
tilrettelægger besøgene efter 
behov, jf. dog stk. 1 og 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan 
vælge at undtage de borgere, 
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som modtager både personlig 
pleje og praktisk hjælp efter § 83, 
fra ordningen om forebyggende 
hjemmebesøg.

Stk. 6. Sundheds- og ældremini-
steren kan fastsætte regler om 
de kommunale forpligtelser efter 
stk. 1-5, herunder om sam ordning 
med andre generelle kommunale 
forebyggende og aktiverende 
foranstaltninger og om andre 
måder at gennemføre det fore-
byggende hjemmebesøg på end 
ved besøg i hjemmet.

Praktisk og personlig hjælp og 
støtte 
§ 83. Kommunalbestyrelsen skal 
tilbyde 

1) Personlig hjælp og pleje, 
2) Hjælp eller støtte til nød-

vendige praktiske opgaver i 
hjemmet og 

3) Madservice. 

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til 
personer, som på grund af midler-
tidigt eller varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer ikke selv kan 
udføre disse opgaver.

Stk. 3. Forud for vurderingen af 
behovet for hjælp efter stk. 1 skal 
kommunalbestyrelsen vurdere, 
om et tilbud efter § 83 a vil kunne 
forbedre personens funktionsevne 
og dermed nedsætte behovet for 
hjælp efter stk. 1.

Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 
skal bidrage dels til at vedligehol-
de fysiske eller psykiske færdighe-
der, dels til at afhjælpe væsentlige 
følger af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale 
problemer.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen 
skal fastsætte individuelle mål for 
hjælp efter stk. 1 til den enkelte 
modtager af hjælpen. Hjælpen 
skal løbende tilpasses modtage-
rens behov.

Stk. 6. I forbindelse med afslutning 
af et rehabiliteringsforløb efter § 
83 a skal Kommunalbestyrelsen 
vurdere modtagerens behov for 
hjælp efter § 83.

Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan 
ikke gives som generelle tilbud 
efter § 79.

Stk. 8. Kommunen skal ved tilrette-
læggelsen af pleje og omsorg m.v. 
for en person med en demens-
diagnose så vidt muligt respektere 
dennes vejledende tilkendegivel-
ser for fremtiden med hensyn til 
bolig, pleje og omsorg (plejetesta-
menter).

Rehabiliteringsforløb
§ 83 a. Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde et korterevarende og 
tidsafgrænset rehabiliteringsforløb 
til personer med nedsat funkti-
onsevne, hvis rehabiliteringsfor-
løbet vurderes at kunne forbedre 
personens funktionsevne og der-
med nedsætte behovet for hjælp 
efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal 
være individuel og konkret og 
tage udgangspunkt i modtage-
rens ressourcer og behov.

Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. 
stk. 1, skal tilrettelægges og udfø-
res helhedsorienteret og tvær-
fagligt. Kommunalbestyrelsen 
skal fastsætte individuelle mål for 
rehabiliteringsforløbet i samarbej-
de med den enkelte modtager af 
forløbet.

Stk. 3. De fastsatte mål og tids-
rammen for rehabiliteringsforlø-
bet skal indgå i en samlet beskri-
velse af forløbet. Er der under 
rehabiliteringsforløbet behov for 
at ændre i målene, skal dette ske 
i samarbejde med modtageren.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde modtageren af et 
rehabiliteringsforløb den nød-
vendige hjælp og støtte under 
forløbet med henblik på at nå de 
fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen 
og støtten skal løbende tilpasses 
udviklingen i modtagerens funk-
tionsevne. Hvis modtageren ikke 
gennemfører et rehabiliterings-
forløb, skal kommunalbestyrelsen 
vurdere modtagerens behov for 
hjælp efter § 83, jf. § 83, stk. 6.

Afløsning og aflastning 
§ 84. Kommunalbestyrelsen skal 
tilbyde afløsning eller aflastning 
til ægtefælle, forældre eller andre 
nære pårørende, der passer en 
person med nedsat fysisk eller 
psykisk funktions evne. 

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde 
midlertidigt ophold til personer, 
der i en periode har et særligt 
behov for omsorg og pleje.

Træning, vedligeholdende træ-
ning og genoptræning 
§ 86. Kommunalbestyrelsen skal 
tilbyde genoptræning til afhjælp-
ning af fysisk funktionsnedsæt-
telse forårsaget af sygdom, der 
ikke behandles i tilknytning til en 
sygehusindlæggelse. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal 
tilbyde hjælp til at vedligeholde 
fysiske eller psykiske færdighe-
der til personer, som på grund af 
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nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne eller særlige sociale 
problemer har behov herfor. 

Konkret og individuel vurdering 
§ 88. Kommunalbestyrelsen skal 
træffe afgørelse om tildeling af 
personlig hjælp og pleje mv. efter 
dette kapitel. Kommunalbestyrel-
sen skal behandle anmodninger 
om hjælp efter § 83 ved en kon-
kret, individuel vurdering af beho-
vet for hjælp til de opgaver, som 
modtageren ikke selv kan udføre. 
Ved vurderingen af behovet for 
hjælp skal kommunalbestyrelsen 
tage stilling til alle anmodninger 
om hjælp fra ansøgeren. 

Stk. 2. Tilbud efter § 86 gives 
efter en konkret, individuel 
vurdering af træningsbehovet. 
Genoptræningstilbud efter § 86, 
stk. 1, gives med henblik på så 
vidt muligt at bringe personen op 
på det funktionsniveau, som den 
pågældende havde inden syg-
dommen. Tilbud efter § 86, stk. 2, 
gives til personer, som har brug 
for en individuel træningsindsats 
med henblik på at kunne vedli-
geholde fysiske eller psykiske 
færdigheder. 

Afgørelser 
§89. I forbindelse med afgørelsen 
efter dette kapitel, skal ansøgeren 
skriftligt oplyses om, hvilken hjælp 
der er bevilliget. Kommunalbesty-
relsen kan ved mindre, begunsti-
gende justeringer i hjælpen und-
lade at fremsende en ny skriftlig 
oplysning herom til borgeren. 

Tilrettelæggelse og levering af 
hjælp 
§91. Kommunalbestyrelsen skal 
skabe grundlag for, at modtage-

re af hjælp efter § 83 kan vælge 
mellem to eller flere leverandører 
af denne hjælp, hvoraf den ene 
leverandør kan være kommunal. 

Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal 
for at opfylde forpligtelsen i med-
før af stk. 1 som minimum 

1) Indgå kontrakt med to eller 
flere leverandører eller 

2) Tilbyde modtagerne et frit-
valgsbevis, som giver borge-
re, der er visiteret til hjælp 
efter §83, adgang til, at de 
pågældende borgere selv 
indgår aftale med en cvr-regi-
streret virksomhed om hjæl-
pens udførelse, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan 
i særlige tilfælde træffe afgørelse 
om, at en borger ikke kan modta-
ge hjælpen efter stk.2, nr. 2. 

Selvudpeget hjælper 
§94. En person, som er beretti-
get til hjælp eller støtte efter § 
83, kan vælge selv at udpege en 
person til at udføre opgaverne. 
Den udpegede person skal god-
kendes af kommunalbestyrelsen, 
som derefter skal indgå kontrakt 
med den pågældende om om-
fang og indhold af opgaverne, 
om leverancesikkerhed jf. § 90, 
og om betaling m.v. 

Fleksibel hjemmehjælp 
§94 a. Personer, som modtager 
hjælp efter § 83, kan vælge en 
helt eller delvis anden hjælp end 
den, der er truffet afgørelse om, 
jf. § 88 og 89. En tilkendt ydelse, 
der fravælges efter 1. pkt., kan 
ikke efterfølgende kræves leve-
ret efter § 90.

Kontant tilskud
§95. Hvis kommunalbestyrelsen 
ikke kan stille den nødvendige 
hjælp til rådighed for en person, 
der har behov for hjælp efter 
§§83 og 84, kan kommunalbesty-
relsen i stedet udbetale et tilskud 
til hjælp, som den pågældende 
selv ansætter. 

Stk. 2. En person med betydelig 
og varigt nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne, der har behov for 
personlig hjælp og pleje og for 
støtte til løsning af nødvendige 
praktiske opgaver i hjemmet i 
mere end 20 timer ugentlig, kan 
vælge at få udbetalt et kontant 
tilskud til hjælp, som den pågæl-
dende selv antager. 

Stk. 3. kommunalbestyrelsen kan 
dog i særlige tilfælde beslutte, 
at hjælpen efter stk.2 fortsat skal 
gives som naturalhjælp eller ud-
betales til en nærtstående per-
son, som helt eller delvis passer 
den pågældende. 

Stk. 4. Det er en betingelse for 
tilskud til ansættelse af hjælpere 
efter stk. 1-3, at tilskudsmodtage-
ren er i stand til at fungere som 
arbejdsleder for hjælperne. Det 
er desuden en betingelse, at 
tilskudsmodtageren kan fungere 
som arbejdsgiver for hjælperne, 
medmindre den pågældende 
indgår aftale med en nærståen-
de, en forening eller en privat 
virksomhed om, at tilskuddet 
overføres til den nærstående, 
foreningen eller den private virk-
somhed, der herefter er arbejds-
giver for hjælperne. Arbejds-
giverbeføjelserne i forhold til 
hjælperne vedrørende spørgsmål 
om ansættelse og afskedigelse 
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af hjælpere varetages i så fald af 
den nærstående, foreningen eller 
den private virksomhed i samråd 
med den pågældende.

Stk. 5. I de situationer, hvor til-
skudsmodtageren er arbejdsgiver, 
skal kommunalbestyrelsen tilbyde 
at varetage lønudbetalinger m.v. 

Hjælpemidler
§ 112. Kommunalbestyrelsen skal 
yde støtte til hjælpemidler til per-
soner med varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, når 
hjælpemidler: 

1) i væsentlig grad kan afhjælpe 
de varige følger af den ned-
satte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette 
den daglige tilværelse i hjem-
met eller

3) er nødvendigt for, at den 
pågældende kan udøve et 
erhverv.

Økonomisk støtte til forbrugs-
goder
§ 113. Kommunalbestyrelsen skal 
yde hjælp til køb af forbrugsgo-
der, når betingelserne i § 112, stk. 
1, er opfyldt. Der kan dog ikke 
ydes hjælp til forbrugsgoder, der 
normalt indgår i sædvanligt indbo.

Hjælp til indretning af bolig ved 
behov
§ 116. Kommunalbestyrelsen skal 
yde hjælp til indretning af bolig til 
personer med varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, når 
indretning er nødvendig for at 
gøre boligen bedre egnet som op-
holdssted for den pågældende.

Befordring
§ 117. Kommunalbestyrelsen kan 
yde tilskud til personer, som på 

grund af varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne har behov 
for befordring med individuelle 
transportmidler.

Pasning af nærtstående 
§ 118. En person med tilknytning 
til arbejdsmarkedet, der ønsker at 
passe nærtstående med betyde-
lig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller ind-
gribende kronisk eller langvarig, 
herunder uhelbredelig, lidelse i 
hjemmet, skal ansættes af kom-
munalbestyrelsen, når

1) alternativet til pasning i hjem-
met er døgnophold uden for 
hjemmet eller plejebehovet 
svarer til et fuldtidsarbejde,

2) der er enighed mellem 
parterne om etablering af 
pasningsforholdet og

3) kommunalbestyrelsen vurde-
rer, at der ikke er afgørende 
hensyn, der taler imod, at det 
er den pågældende person, 
der passer den nærtstående.

Stk. 2. Personen skal ansættes af 
den kommune, hvor den nærtstå-
ende bor. Lønnen udgør 16.556 
kr. om måneden. Der betales 
pensionsbidrag med i alt 12 pct., 
hvoraf de 4 pct. tilbageholdes 
i lønnen, mens arbejdsgiveren 
betaler 8 pct. af lønnen.

Stk. 3. Personen kan ansættes i 
indtil 6 måneder med henblik på 
at passe den nærtstående. 
Pasningsperioden kan forlænges 
med indtil 3 måneder, hvis særli-
ge forhold taler herfor. Pasningen 
kan opdeles i perioder af hele 
måneder. Efter aftale med den 
arbejdsgiver, som har givet orlov 
til pasning af en nærtstående, 
kan pasningen opdeles i kortere 

perioder. Pasningen kan deles af 
flere personer, hvis de alle opfyl-
der betingelserne for ansættelse 
efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis to eller flere personer 
deles om pasningsordningen, 
kan den samlede aflønning ikke 
overstige den aflønning, der 
nævnes i stk. 2. Lønnen udbeta-
les forholdsmæssigt i forhold til 
delingen af pasningsordningen. 

Stk. 5. Der kan ydes én pasnings-
ordning til ét sammenhængende 
sygdomsforløb eller handicap. 
Samme nærtstående kan dog 
blive omfattet af pasningsordnin-
gen igen, hvis der tilstøder den 
pågældende en anden lidelse 
eller funktionsevnenedsættelse 
som anført i stk. 1, og hvis beting-
elserne i øvrigt er opfyldt. 

Stk. 6. Der indgås en ansættel-
sesaftale mellem personen og 
kommunalbestyrelsen, hvor de 
nærmere vilkår i forbindelse med 
ansættelsesforholdet beskrives, 
herunder angivelse af, hvem 
den nærtstående er, periodens 
længde, arbejdsopgaverne, op-
sigelsesvarsler m.v. Hvis ansæt-
telsen på grund af undskyldelige 
omstændigheder afbrydes i 
ansættelsesperioden, udbetaler 
kommunen løn til den ansatte i 
1 måned efter udgangen af den 
måned, hvor ophøret finder sted. 
Såfremt personen får et andet 
forsørgelsesgrundlag inden for 
denne periode, bortfalder kom-
munens forpligtelse. 

§ 119. Personer, som passer en 
nærtstående, der ønsker at dø 
i eget hjem, er efter ansøgning 
berettiget til plejevederlag som 
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nævnt i § 120. Det er en betin-
gelse for at yde plejevederlag, 
at hospitalsbehandling efter en 
lægelig vurdering må anses for 
udsigtsløs, og at den syges til-
stand ikke i øvrigt nødvendiggør 
indlæggelse eller forbliven på 
sygehus eller ophold i plejehjem, 
plejebolig el.lign. Det er endvide-
re en betingelse, at den syge er 
indforstået med etableringen af 
plejeforholdet. 

Stk. 2. En arbejdsgiver, der yder 
løn til en ansat under dennes 
fravær fra arbejdet i forbindelse 
med pasning af en nærtstående 
efter stk. 1, således at den ansatte 
ikke har en tabt arbejdsindtægt, 
er berettiget til at få udbetalt det 
beløb, som den ansatte ellers 
ville være berettiget til i plejeve-
derlag efter § 120, stk. 1. 

§ 122. Kommunalbestyrelsen kan, 
såfremt udgiften ikke dækkes på 
anden vis, yde hjælp til sygeple-
jeartikler og lign. når, 

1) nærtstående i forbindelse 
med et etableret plejefor-
hold, jf. § 119, passer en døen-
de, 

2) kommunen varetager plejen 
helt eller delvis eller kommu-
nalbestyrelsen yder tilskud 
efter  
§ 95 til hjælp, som familien 
selv antager, eller 

3) et hospice varetager plejen. 

Stk. 2. Hjælpen ydes uden hen-
syn til den pågældendes eller 
familiens økonomiske forhold. 

Plejeboliger og beskyttede 
boliger 
§ 192. Regionsrådet og kommu-
nalbestyrelsen driver de bestå-

ende plejehjem og beskyttede 
boliger efter de hidtil gældende 
regler i lov om social bistand. Dog 
kan kommunen ikke opkræve be-
taling for den særlige service mv. 
som følge af plejehjemsopholdet. 
Sundheds- og ældreministeren 
fastsætter i en bekendtgørelse 
regler herom, herunder regler, der 
er tilnærmet reglerne for ældre-
boliger og plejeboliger efter lov 
om almene boliger mv., og regler 
om beskyttelse mod ufrivillig flyt-
ning inden for et plejehjem eller 
en beskyttet bolig. 

§ 192a. Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde ældre, der har sær-
ligt behov for en plads på et 
plejehjem, jf. § 192, eller for en 
almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, 
i lov om almene boliger mv., en 
sådan plads eller bolig senest 2 
måneder efter optagelse på en 
venteliste. 

Stk. 2. Garantien efter stk. 1 gæl-
der dog ikke, hvis den ældre har 
valgt et bestemt plejehjem eller 
en bestemt almen plejebolig efter 
reglerne i § 58 a i lov om almene 
boliger mv. 

Stk. 3. Sundheds- og ældremini-
steren fastsætter nærmere regler 
om optagelse på en venteliste og 
om frister for tilbud om en almen 
plejebolig eller en plejehjems-
plads.

Almenboligloven
§ 54. Almene ældreboliger, der 
ejes af en almen boligorgani-
sation, skal udlejes til ældre og 
personer med handicap, der har 
særligt behov for sådanne boli-
ger. Kommunalbestyrelsen kan 

beslutte, at boligerne skal udlejes 
til andre boligsøgende, såfremt 
de pågældende boliger ikke 
kan udlejes til den berettigede 
personkreds. Ved ledighed skal 
boligerne på ny søges udlejet til 
den berettigede personkreds. 
Kommunalbestyrelsen udøver 
anvisningsretten. Den kommune, 
som efter § 115, stk. 3, har givet 
tilsagn om støtte til ombygning af 
et plejehjem beliggende i en an-
den kommune til almene ældre-
boliger, udøver anvisningsretten 
til disse ældreboliger.

Stk. 2. Almene ældreboliger, der 
er indrettet med henblik på at 
betjene personer med betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne, skal af den 
almene boligorganisation udlej-
es til denne personkreds. Kom-
munalbestyrelsen kan beslutte, 
at boligerne skal udlejes til den 
personkreds, der er nævnt i stk. 
1, 1. pkt., hvis boligerne ikke kan 
udlejes til personkredsen, der er 
nævnt i 1. pkt. Kommunalbestyrel-
sen udøver anvisningsretten, jf. 
dog § 185 b, stk. 3.

Stk. 3. Almene ældreboliger, der 
indrettes som bofællesskaber, 
kan ud over den berettigede per-
sonkreds, jf. stk. 1 og 2, udlejes 
til personer, der er i familie med 
eller har en særlig tilknytning til 
den berettigede personkreds. 
Det er dog en forudsætning, at 
bofællesskabet i det væsentlige 
udlejes til den berettigede per-
sonkreds.

Stk. 4. Kommunen betaler lejen 
(boligafgiften) fra det tidspunkt, 
fra hvilket den ledige bolig er til 
rådighed for kommunalbesty-
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relsen, og indtil udlejning sker. 
Kommunen garanterer end videre 
for boligtagerens kontraktmæs-
sige forpligtelser over for ejen-
dommens ejer til at istandsætte 
boligen ved fraflytning.

§ 58. Ledige almene ældreboli-
ger, som ejes af en region, udle-
jes af regionen til personer med 
betydelig og varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne. 
Reglerne i § 54, stk. 2., 2. og 3. 
pkt., og i § 54, stk. 3 og 4, finder 
tilsvarende anvendelse.

§ 54 a. Kommunalbestyrelsen 
skal tilbyde ældre, der har særligt 
behov for en almen plejebolig, 
jf. § 5, stk. 2, eller for en plads 
på et plejehjem, jf. § 192 i lov om 
social service, en sådan bolig el-
ler plads senest 2 måneder efter 
optagelse på en venteliste. Stk. 2. 
Garantien efter stk. 1 gælder dog 
ikke, hvis den ældre har valgt en 
bestemt almen plejebolig eller et 
bestemt plejehjem efter reglerne 
i § 58 a.

Stk. 3. Udlændinge-, integrati-
ons- og boligministeren fastsæt-
ter regler om optagelse på en 
venteliste og om frister for tilbud 
om en almen plejebolig eller en 
plejehjemsplads.

§ 58. Ledige almene ældreboli-
ger, som ejes af en region, udle-
jes af regionen til personer med 
betydelig og varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne.

§ 58a. Ældre og personer med 
handicap, der har et særligt 
behov for almene ældreboliger, 
jf. § 5, kommunale eller regio-
nale botilbud samt plejehjem 

og beskyttede boliger, jf. §§ 108 
og 192 i Lov om social service, 
har ret til frit at vælge sådanne 
boliger. Retten efter 1. pkt. gælder 
endvidere boliger efter Lov om 
byfornyelse eller Lov om byforny-
else og boligforbedring, som er 
særligt indrettet for den nævnte 
personkreds, og boliger efter den 
tidligere Lov om boliger for ældre 
og personer med handicap.

Stk. 2. Retten til frit valg efter stk. 
1 gælder uanset boligens belig-
genhed. Det er en forudsætning, 
at betingelserne efter §§ 54, 57 
eller 58 for at få anvist en bolig 
er opfyldt i bopælskommunen og 
ved flytning til en anden kom-
mune både i bopælskommunen 
og i tilflytningskommunen. Tilflyt-
ningskommunens vurdering skal 
ske efter samme retningslinjer, 
som gælder for kommunens 
egne borgere.

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 
1 omfatter ret til, at en ægtefælle, 
samlever eller registreret partner 
fortsat kan indgå i husstanden. 
Hvis en person ønsker, at en æg-
tefælle, samlever eller registreret 
partner fortsat skal indgå i hus-
standen, skal den bolig, der til-
bydes, være egnet til 2 personer. 
Hvis den pågældende ældre eller 
person med handicap, jf. stk. 1, 
dør, har en efterlevende samlever 
ret til at fortsætte lejeforholdet.

Sundhedsloven
Formål
§1. Sundhedsvæsenet har til 
formål at fremme befolkningens 
sundhed samt at forebygge og 
behandle sygdom, lidelse og funk-
tionsbegrænsning for den enkelte. 

§2. Loven fastsætter kravene til 
sundhedsvæsenet med henblik 
på at sikre respekt for det  enkelte 
menneske, dets integritet og 
selvbestemmelse og at opfylde 
behovet for

1) Let og lige adgang til sund-
hedsvæsenet, 

2) Behandling af høj kvalitet
3) Sammenhæng mellem ydel-

serne
4) Valgfrihed
5) Let adgang til information 
6) Et gennemsigtigt sundheds-

væsen og
7) Kort ventetid på behandling 

§3. Regioner og kommuner er 
efter reglerne i denne lov an-
svarlige for, at sundhedsvæsenet 
tilbyder en befolkningsrettet ind-
sats vedrørende forebyggelse og 
sundhedsfremme samt behandling 
af den enkelte patient. 

Stk.2. Sundhedsvæsenet op-
gaver udføres af regionernes 
sygehusvæsen, praktiserende 
sundhedspersoner, kommunerne 
og øvrige offentlige og private 
institutioner m.v. 

Genoptræningsplan
§84. Sundheds- og ældreministe-
ren fastsætter nærmere regler 
om, at regionsrådet tilbyder en 
genoptræningsplan til patienter, 
der har et lægefagligt begrundet 
behov for fortsat genoptræning 
efter udskrivning fra sygehus.

Forebyggelse
§ 119. Kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for ved varetagelsen af 
kommunens opgaver i forhold til 
borgerne at skabe rammer for en 
sund levevis.



66

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen 
etablerer forebyggende og 
sundhedsfremmende tilbud til 
borgerne.

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder pa-
tientrettet forebyggelse i syge-
husvæsenet og i praksissektoren 
mv. samt rådgivning mv. i forhold 
til kommunernes indsats efter stk. 
1 og 2.

Omsorgstandpleje
§ 131. Kommunalbestyrelsen til-
byder forebyggende og behand-
lende tandpleje til personer, der 
på grund af nedsat førlighed eller 
vidtgående fysisk eller psykisk 
handicap kun vanskeligt kan 
udnytte de almindelige tandple-
jetilbud.

Stk. 2. Personer, der får tilbudt 
tandpleje på kommunal klinik, 
kan vælge i stedet at modtage 
tandplejetilbuddet hos prakti-
serende tandlæge eller klinisk 
tandtekniker.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan 
indgå aftale med regionsrådet 
om, at regionsrådet varetager 
omsorgstandpleje for de af stk. 1 
omfattede personer.

Hjemmesygepleje
§ 138. Kommunalbestyrelsen er 
ansvarlig for, at der ydes veder-
lagsfri hjemmesygepleje efter 
lægehenvisning til personer med 
ophold i kommunen.

§ 139. Sundheds- og ældremini-
steren fastsætter nærmere regler 
om omfanget af og kravene til 
den kommunale hjemmesygeple-
jerskeordning.

Genoptræning
§ 140. Kommunalbestyrelsen til-
byder vederlagsfri genoptræning 
til personer, der efter udskrivning 
fra sygehus har et lægefagligt be-
grundet behov for genoptræning, 
jf. § 84 om genoptræningsplaner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens 
indsats efter stk. 1 tilrettelægges 
i sammenhæng med de kommu-
nale træningstilbud mv. i henhold 
til anden lovgivning.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan 
tilvejebringe tilbud om genop-
træning i henhold til stk. 1 ved at 
etablere behandlingstilbud på 
egne institutioner eller ved indgå-
else af aftaler herom med andre 
kommunalbestyrelser, regionsråd 
eller private institutioner.

Stk. 4. Sundheds- og ældremini-
steren fastsætter nærmere regler 
om patienternes  mulighed for at 
vælge mellem genoptræningstil-
bud.

Persondataloven 
Persondataloven giver borgeren 
særlige rettigheder, når offentlige 
myndigheder og private bruger 
digitale personoplysninger. Loven 
giver også dem, der behandler 
personoplysninger,  visse pligter, 
som fx at give Datatilsynet be-
sked om behandlingens formål, 
og hvem oplysninger eventuelt 
videregives til.

Ifølge Persondataloven har kla-
gere og andre registrerede som 
udgangspunkt følgende rettighe-
der:
• Ret til at blive orienteret om 

indsamling af oplysninger.

• Ret til at bede om indsigt i 
behandlede oplysninger.

• Ret til at gøre indsigelse mod 
at oplysningerne behandles.

• Ret til at kræve berigtigelse, 
sletning eller blokering af 
oplysninger, der er urigtige, 
vild ledende eller på lignende 
måde er behandlet i strid med 
lovgivningen. 

(For yderligere oplysninger se 
eventuelt reglerne i lovens §§ 28, 
29, 31, 35 og 37).
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