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INDLEDNING
I Hvidovre Kommune ønsker vi, at du som 
borger, skal kunne leve det liv, du ønsker, og 
gøre de ting, der betyder noget – også når du 
har brug for hjælp. Samtidig skal du være sik-
ker på at kunne få den rette støtte, som du har 
behov for i forskellige situationer. 

Kommunens indsatser er tilrettelagt, så du i 
videst muligt omfang selv deltager og bidrager 
til indsatsernes tilrettelæggelse og gennem-
førsel. Indsatserne bliver dermed en støtte og 
hjælp til, at du fortsat, eller igen, kan udføre så 
mange opgaver som muligt i din hverdag, så vi 
sammen arbejder for at øge din livskvalitet.

Derfor har vi i dette katalog samlet beskriv-
elserne af en lang række tilbud om aktivitet, 
træning, pleje og omsorg, som vil bidrage 
til en tryg og aktiv hverdag for borgerne i 
 Hvidovre Kommune. 

Hvordan kan jeg få et tilbud?
Nogle af kommunens tilbud kan du selv til-
melde dig. Det gælder fx nogle af de aktivi-
tetstilbud, der er til ældre i kommunen. Andre 
tilbud skal du søge om og visiteres til. Det 

betyder, at du taler med en visitator om dit 
behov. Herefter vurderer visitatoren, hvil-
ken indsats du har behov for og ret til. Dette 
gælder fx, når du søger om praktisk hjælp og 
støtte, hjælpemidler eller ældrebolig. 

Kommunen arbejder tæt sammen med din 
læge og hospitalerne med det formål at give 
dig et godt og sammenhængende forløb. Hvis 
du eksempel vis har været indlagt og skal på et 
midlertidigt døgnrehabiliteringsophold, eller 
hvis du skal flytte fra dit hidtidige hjem til en 
ældre- eller plejebolig. 

Katalogets opbygning 
I Kvalitetstandarder 2022 er kommunens tilbud 
inddelt i emner. Via indholds fortegnelsen kan 
du finde det emne, du er interesseret i. Ved 
hvert tilbud er det angivet, hvordan du søger, 
om du skal visiteres, og hvad tilbuddet even-
tuelt koster. 
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SUNDHEDSTILBUD
Hvidovre Kommunes sundhedstilbud giver dig mulighed for at holde dig sund og forebyg-
ge sygdom. De fleste tilbud er for alle borgere, men nogle tilbud er målrettet enten en særlig 
aldersgruppe eller de borgere, der har en kronisk sygdom. Vi forsøger tilrettelægge vores tilbud 
så fleksibelt og individuelt som muligt, så de imødekommer dine behov.

HJÆLP TIL RYGESTOP 
Sundhedscentret tilbyder forskellige rygestopkurser til borgere i Hvidovre Kommune. Der er 6 
mødegange, og borgere, der dagligt ryger 15 cigaretter eller derover, har mulighed for at få til-
skud til nikotinerstatning. 

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
For at tilmelde dig tilbuddet, skal du kontakte Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37 eller på  
www.sundhedscentret.nemtilmeld.dk 

VELKOMMEN TIL NYE PENSIONISTER 
Er du tæt på at gå på pension, eller er du gået på pension for nylig? Så kom og hør om folkepen-
sion og få inspiration til overgangen fra arbejdsliv til en hverdag som aktiv pensionist. Hør om 
balance i tilværelsen, sund mad samt interesser og fællesskaber.  
Velkommen til nye pensionister er en del af Ældreliv Hvidovre.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at tilmelde dig tilbuddet, skal du kontakte Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37
eller på www.sundhedscentret.nemtilmeld.dk

http://www.sundhedscentret.nemtilmeld.dk
http://www.sundhedscentret.nemtilmeld.dk
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ÆLDRELIV HVIDOVRE 
Ældreliv Hvidovre er en kursusrække, hvor du får gode råd og inspiration til at fortsætte en 
aktiv og selvstændig hverdag så længe som muligt. På kurset kan du blandt andet høre om 
økonomiske og juridiske forhold, tryghed i hjemmet, et sundt og aktivt ældreliv, netværk og 
fællesskaber med andre ældre samt aktiviteter og tilbud i Hvidovre. Kurset giver dig konkrete 
redskaber til at håndtere nogle af de udfordringer, du kan møde, når du bliver ældre. Det kan 
være økonomiske forandringer eller sygdom, der gør det nødvendigt, at gøre tingene anderle-
des end du plejer. Du vil også få et overblik over dine muligheder for at møde andre ældre og 
danne nye fællesskaber.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
For at tilmelde dig tilbuddet, skal du kontakte Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37  
eller på www.sundhedscentret.nemtilmeld.dk

SENIORSAMTALER (FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG)
Seniorsamtaler er Hvidovre Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg. En seniorsam-
tale er et frivilligt tilbud om en samtale, hvor du bestemmer, hvad der skal tales om. Det kan 
eksempelvis være; glæder og vanskeligheder ved at blive ældre, tanker om fremtiden, sund-
hedstilbud, aktiviteter, foreningstilbud og motion. Du vil blive tilbudt en seniorsamtale, hvis 
du ikke modtager personlig pleje eller praktisk hjælp fra Hvidovre Kommune.

Når du fylder 70 år og er enlig vil du modtage et tilbud om en seniorsamtale. Når du fylder 75 
år og 80 år, vil du modtage et brev med et tilbud om en seniorsamtale, og fra du fylder 82 år, 
vil du modtage et årligt tilbud om en seniorsamtale. Seniorsamtaler er også et tilbud til dig, 
der er fyldt 65 år, og har behov for en  seniorsamtale fx i forbindelse med, at du har mistet en 
nær pårørende, har en alvorligt syg pårørende, udskrives fra hospitalet eller afslutter et rehabi-
literingsforløb. En seniorsamtale kan også finde sted som et fælles arrangement. De fælles ar-
rangementer  fungerer som et alternativ til et individuelt besøg i dit hjem. Du kan vælge at tage 
imod tilbuddet om at deltage i et fælles seniorarrangement, eller du kan vælge at tage imod 
tilbuddet om en seniorsamtale i dit eget hjem. Oplysninger om de fælles seniorarrangementer 
fremgår af det materiale, du modtager fra kommunen. 

Hvordan kan jeg modtage en seniorsamtale? 
Når du fylder 70 år og er enlig vil du modtage et tilbud om en seniorsamtale. Når du fylder 75 
år og 80 år, vil du modtage et brev med et tilbud om en seniorsamtale, og fra du fylder 82 år,
vil du modtage et årligt tilbud om en seniorsamtale.

Øvrige relevante oplysninger 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37  
eller på email sundhedscentret@hvidovre.dk

http://www.sundhedscentret.nemtilmeld.dk
mailto:sundhedscentret@hvidovre.dk
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STØTTE TIL LIVET MED KRÆFT 
Støtte til livet med kræft er for dig, der har eller har haft kræft og for dig, der er pårørende 
til en, der har en kræftsygdom. Støtte til livet med kræft er et tilbud om en samtale med en 
kræftkoordinator, hvor I sammen finder ud af, hvad der gør det svært for dig, at leve det liv du 
vil. Du kan få hjælp og støtte til at komme videre under eller efter dit sygdomsforløb. Kræftko-
ordinatoren kan bistå dig og dine pårørende med råd og vejledning og kan også hjælpe med at 
henvise til og koordinere forskellige aktiviteter i og udenfor kommunen.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Du kan henvises til tilbuddet af din egen læge eller hospitalet. Du kan også kontakte kræft-
koordinatoren i Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37 eller på email sundhedscentret@hvidovre.dk

PALLIATIONSKOORDINATOR
Har du fået konstateret en livstruende sygdom, kan vi vejlede dig i dine muligheder for at få 
kompetent hjælp. Du kan få hjælp til at forbygge, afhjælpe og lindre en række fysiske og psy-
kiske gener.

Du kan også få en samtale med vores palliationskoordinator, som vil rådgive og vejlede både 
dig og din familie, og som vil være med til at koordinere dit forløb.

Er du pårørende til en med en livstruende sygdom, er du også meget velkommen til at kontak-
te palliationskoordinator for råd og vejledning.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?

Du kan henvises til tilbuddet af din egen læge eller hospitalet. Du kan også kontakte palliati-
onskoordinatoren
i Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37 eller på email sundhedscentret@hvidovre.dk

TILBUD TIL BORGERE MED TYPE 2 DIABETES
Dette tilbud er til dig, der har fået konstateret type 2 diabetes, uden behandling med insulin.  
Du kan få værktøjer til, hvordan du kan tackle din hverdag med diabetes.
Dit forløb begynder med en afklarende samtale hvor dit videre forløb planlægges.
Herefter kan dit forløb bestå af:
Undervisning på hold i emner med relation til diabetes, hvor pårørende er velkomne, og træ-
ning på hold ved fysioterapeut med fokus på kondition og styrketræning

Hvordan kan jeg søge om tilbuddet?
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge.

mailto:sundhedscentret@hvidovre.dk
mailto:sundhedscentret@hvidovre.dk
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VEJLEDNING OM MAD OG SPISEVANER 
Vejledning om mad og spisevaner er et tilbud til dig, der vejer for lidt eller har haft et utilsigtet 
vægttab og ønsker at tage på. Tilbuddet indeholder en grundig førstegangsvejledning samt op-
følgning efter behov hos en klinisk diætist. I visse tilfælde kan tilbuddet finde sted i dit eget hjem.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge.

TILBUD TIL BORGERE MED KOL 
Dette tilbud er til dig, der har KOL. Formålet er, at du får øget dit fysiske funktionsniveau, og at 
du får viden om og bliver i stand til at leve en aktiv hverdag med din sygdom. Forløbet består af 
et træningsforløb og et undervisningsforløb. Både undervisning og træning foregår på hold.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge.

SUNDHED PÅ DIT SPROG 
Sundhed på dit sprog er for dig, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Sundhed på 
dit sprog er et tilbud om gratis oplæg om blandt andet mad fx sukker, fedt og mad  under 
ramadan en, fysisk aktivitet, diabetes og andre livsstilssygdomme, tandsundhed, seksuel 
 sundhed og rygestop. Kurserne afholdes af sundhedsformidlere, der er uddannet til at afholde 
dialogmøder om  sundhed og trivsel.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
Hvis du ønsker mere information eller ønsker at bestille en sundhedsformidler, skal du 
 kontakte Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37 eller på email sundhedscentret@hvidovre.dk

STØTTE TIL PÅRØRENDE
Få støtte og redskaber til hverdagen som pårørende.
Hvis du er pårørende til en ældre, der har en fysisk eller psykisk sygdom eller nedsat funktions-
niveau, kan du henvende dig til pårørendekoordinatoren. Pårørendekoordinatoren kan støtte 
og rådgive dig som pårørende uanset hvilken diagnose din nærmeste har. Vi tilbyder samtaler, 
information om tilbud til pårørende og kurset ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Du kan kontakte pårørendekoordinatoren i Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37 eller på email 
sundhedscentret@hvidovre.dk

mailto:sundhedscentret@hvidovre.dk
mailto:sundhedscentret@hvidovre.dk
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AKTIVITETSTILBUD 
OG DAGHJEM
Hvidovre Kommunes aktivitetstilbud giver dig mulighed for at deltage i en række forskellige 
aktiviteter og blive en del af et socialt fællesskab med andre ældre og frivillige. Du skal være 
pensionist eller efterlønsmodtager for at kunne deltage i de åbne aktivitetstilbud.

AKTIVITETSCENTRET I HVIDOVREGADE 
Aktivitetscentret er et åbent tilbud for selvhjulpne pensionister eller efterlønsmodtagere. Hvis du 
har brug for let støtte kan du deltage i Aktivitetscentrets aktiviteter. Aktivitetscentrets medarbej-
dere har ikke mulighed for at bistå dig, hvis du har brug for støtte til personlig pleje. Aktivitets-
centret tilbyder forskellige aktiviteter fra foredrag, undervisning i brug af  computer til motion og 
bevægelse, udflugter, kreative aktiviteter, dans og sang. Du er selv med til at bestemme, hvilke 
aktiviteter der skal være på aktivitetscentret. Aktivitetscentret er brugerstyret med et brugerråd 
og frivillige holdledere. Du kan selv blive frivillig i Aktivitetscentret – fx som holdleder. I caféen 
kan der købes varm mad til frokost og smørrebrød og forskellige kolde og varme drikkevarer.

Der er to typer tilbud: 
• Det åbne aktivitetstilbud er for dig, der er selvhjulpen og vil benytte tilbuddene i 

 Aktivitetscentret herunder Aktivitetscentrets café.
•  Oasen er for dig, der er selvhjulpen men har brug for let støtte til at deltage i aktiviteter.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
For at deltage i de beskrevne tilbud møder du blot op i Aktivitetscentret eller ringer og laver 
aftale om en rundvisning. 

Aktivitetscentret
Hvidovregade 49
2650 Hvidovre
Tlf.: 41320612

Pris
Der er egenbetaling for brug af materialer, brug af keramik- og glasovn samt for at deltage i 
ture og fester. Caféen i Aktivitetscentret sælger smørrebrød og lune retter.

DAGHJEM OG VÆRESTEDET
I Hvidovre Kommune kan du tilbydes plads på et daghjem eller på Værestedet, når du har van-
skeligt ved, eller ikke er i stand til, at klare dig selv i et vist omfang. Støtten og aktiviteterne på 
tilbuddene tager udgangspunkt i det du kan, og fremmer dine muligheder for at klare dig selv 
bedst muligt i hverdagen. Der planlægges aktiviteter i små og store grupper. Omfanget af og 
indholdet i tilbuddet afhænger af dine ønsker og behov samt de konkrete muligheder.
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I tilknytning til daghjemmet på Strandmarkshave ligger Værestedet, som er et daghjem for bor-
gere med en demenssygdom, der har brug for støtte til at deltage i og gennemføre aktiviteter. 
Det er en forudsætning for, at du kan blive bevilget en plads på Værestedet, at du har en de-
menssygdom og er i forløb hos kommunens demenskoordinator.  

Du skal bo i egen bolig uden tilknytning til  plejecenter. Du skal være fysisk og/eller psykisk 
svækket og/eller have særlige sociale problemer. På Værestedet er det også en forudsætning, at 
du har en demenssygdom. Desuden skal du have behov for støtte og hjælp i dagtimerne for at 
kunne blive i din nuværende bolig. Du kan også bevilges et daghjemstilbud, hvis dine pårøren-
de har behov for aflastning for fortsat at kunne varetage plejen af dig i dit eget hjem.

Et daghjems- eller Væresteds-tilbud:
• Støtter dig i at blive boende i eget hjem 
• Giver dig mulighed for socialt samvær 
• Skaber tryghed i hverdagen 
• Aflaster dine pårørende

• Bidrager til bedre livskvalitet
• Fastholder eller om muligt forbedrer de 

 fysiske, psykiske og sociale færdigheder

Daghjemmet eller Værestedet tilpasser så vidt muligt tilbuddet individuelt efter dit behov og 
efter aftale med dig og dine pårørende. Det vurderes og aftales i samarbejde med dig og dine 
pårørende, hvilke og hvor mange dage, du kan blive tilbudt plads. Når du er blevet tilbudt 
plads, vurderes det løbende, om du får udbytte af aktiviteterne og det samlede tilbud, og/eller 
om tilbuddet imødekommer de pårørendes behov for aflastning.

Daghjemmet og Værestedet tilbyder forskellige aktiviteter som eksempelvis:
• Udflugter
• Musik og dans
• Sang

• Snak og debat
• Gymnastik 
• Vedligeholdende træning

Daghjemstilbuddet ligger på plejecenteret Strandmarkshave og på plejecenteret  Søvangsgården. 
Der er frit valg af daghjemstilbud.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
Du kan søge om et daghjemstilbud eller en plads på Værestedet ved at hente ansøgningsskema 
på Hvidovre Kommunes hjemmeside og sende ansøgningen til Visitationen på   
visitationen@hvidovre.dk. Du kan også ansøge digitalt på www.hvidovre.dk eller ved at kon-
takte Visitationen på tlf. 36392880. Visitationen har telefontid alle hverdage ml. 08:30 - 10:30

Pris
Der er en egenbetaling for forplejning og transport efter gældende takster. Pr. 1. januar 2022 er 
taksten 93 kr. pr. dag. Du skal endvidere betale for din egen brug af materialer, arrangementer, 
frisør og fodpleje.

Øvrige relevante oplysninger
Du bliver kontaktet af daghjem eller Værestedet, når der er en ledig plads. Tilbuddene ligger på 
hverdage i dagtimerne, og står for din kørsel til og fra tilbuddet. For at få plads på  daghjemmet 
skal du kunne klare almindelig transport og deltage i almindelige aktiviteter. Du kan efter af-
tale med tilbuddet medbringe hjælpemidler og medicin.

mailto:visitationen@hvidovre.dk
http://www.hvidovre.dk
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PENSIONISTFORENINGER OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 
I Hvidovre findes der en lang række klubber og foreninger, som på frivillig basis arrangerer 
aktiviteter for ældre. Du kan fx deltage i tilbuddene på aftenskoler eller hos frivillige foreninger 
og ældreklubber, alt efter dine ønsker og behov. Du skal betale kontingent for at være medlem 
af fx en klub eller en forening. Du kan også vælge at blive frivillig.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Tilbuddet er for alle, og du kan selv henvende dig til foreningerne. 
Se s. 45 hvor du finder kontaktoplysninger til pensionistforeninger i Hvidovre Kommune.

Pris 
Du skal betale kontingent for at være medlem af en klub eller forening.
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GENOPTRÆNING
Genoptræningen i Hvidovre Kommune er til dig, der har behov for træning og støtte til at 
genvinde eller styrke dine færdigheder. Træningen tilrettelægges i samarbejde med dig, dine 
pårørende og med andre relevante aktører og samarbejdspartnere.

GENOPTRÆNING 
Genoptræning er et tilbud, hvor du efter sygdom eller skade får tilbud om støtte til at genvin-
de og styrke dine daglige færdigheder. Henvisning til tilbuddet sker i forbindelse med, at du 
udskrives efter et hospitalsophold, hvis hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning 
efter en sygdomsperiode.

Du kan modtage genoptræning til afhjælpning af funktionsnedsættelser forårsaget af sygdom, 
der ikke behandles i tilknytning til et hospitalsophold. Du bliver henvist til tilbuddet af egen 
læge eller af andre kommunale institutioner.

Indhold
Genoptræningen er individuelt tilrettelagt med afsæt i en faglig vurdering af dine behov. 
Forløbet tilrettelægges i samarbejde med dig og dine pårørende. Du forventes at bidrage til og 
indgå aktivt i genoptræningsforløbet. Genoptræningsforløbet er tidsbegrænset. Det er terapeu-
ten, der løbende vurderer indhold og varighed af genoptræningsforløbet. Genoptræningsforlø-
bet anlægger også fokus på målrettet fortsat træning. 

Træningen foregår i kommunens genoptræningsfaciliteter, enten på hold eller som individuel 
træning. Træning kan også foregå i dit eget hjem eventuelt med vejledning fra din terapeut ved 
brug af telefoni eller videokonsultation. 

Du har mulighed for at søge om kørsel til genoptræning, som kan bevilges på baggrund af en 
konkret og individuel vurdering.

Sådan søger du
Genoptræningen kontakter dig efter modtaget henvisning. 

Pris
Der er ingen egenbetaling forbundet med tilbuddet.
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HJÆLPEMIDLER  
OG BOLIGINDRETNING
Hvidovre Kommune kan tilbyde dig hjælpemidler og hjælp til boligindretning, hvis du har va-
rig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunens vurdering af hvilke hjælpemidler og 
hvilken hjælp til boligindretning du kan modtage baserer sig altid på en konkret og individuel 
vurdering. Indsatserne skal i væsentlig grad afhjælpe eller kompensere for dit nedsatte funkti-
onsniveau, eller være nødvendig for at du opretholder dit funktionsniveau.

Du skal være opmærksom på, at der findes mange hjælpemidler, som kan hjælpe dig i din hver-
dag, men at det ikke er dem alle, der kan bevilges af kommunen. Det er hjælpemidler, som be-
tegnes som sædvanligt indbo. Det kan fx være skridsikre bademåtter, gigt-venligt køkkenudstyr, 
gribetænger, sygestok og elevationssenge. De hjælpemidler, du selv skal købe kaldes forbrugs-
goder. Du skal som udgangspunkt altid betale for forbrugsgoder, der koster mindre end 500 kr.

HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING
Du kan søge om tekniske hjælpemidler, hjælp til boligindretning samt forbrugsgoder, der  kos ter 
mere end 500 kr. hos  Visitationen

• Tekniske hjælpemidler er eksempelvis rollatorer, badetaburetter, kørestole og nødkalde anlæg.
• Kropsbårne hjælpemidler er eksempelvis proteser, kompressionsbandager, parykker, 

 diabeteshjælpemidler, ortopædisk fodtøj og indlæg.
• Vejledning og hjælp til nødvendig boligindretning er eksempelvis opsætning af greb på 

 badeværelse og fjernelse af dørtrin.
• Forbrugsgoder er eksempelvis el-scooter eller ladcykel.

Hvis du har været indlagt, og hospitalet vurderer, at du har brug for et hjælpemiddel i en  kortere 
periode efter indlæggelsen, er det hospitalet, der låner dig hjælpemidlet.

Du visiteres til et hjælpemiddel på baggrund af en individuel konkret vurdering af dit behov. 
Hjælpemidlerne bevilges enten som udlån, som din ejendom eller i form af et betalingstilskud. 
I de tilfælde, hvor der ikke er egenbetaling på hjælpemidler, skal du være opmærksom på, at du 
ofte selv skal betale for drift og vedligeholdelse. Bevilges du boligindretning, skal du som hoved-
regel selv betale for reparation og vedligeholdelse. Hvis du, udover den bevilgede boligindret-
ning, ønsker yderligere ændringer, skal du selv betale de merudgifter, der er forbundet hermed.
Har du fået bevilget et forbrugsgode, eksempelvis en el-scooter, vil du som hovedregel få et til-
skud på halvdelen af prisen på et standardprodukt.

STØTTE TIL KØB AF BIL
Hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er væsentligt forringet i forhold til at kunne færdes 
uden brug af bil, og hvis du har et særligt behov for kørsel, der ikke kan dækkes af andre be-
fordringsmuligheder, har du mulighed for, at søge om støtte til køb af bil. Støtten gives som et 
rentefrit lån.
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KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER
Hvis du har en varig nedsat syns-, høre-, tale- eller kommunikationsevne kan du søge vejled-
ning og hjælp til at blive udredt og få vurderet, om du har behov for eventuelle kommunikati-
onshjælpemidler. Udredning og vurdering af dine behov foregår i samarbejde mellem Visitatio-
nen og kommunikationscentre i nærområdet.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
Du kan søge om hjælpemidler og boligindretning via www.borger.dk eller på kommunens 
hjemmeside. 
Du kan også kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visitationen kan kontaktes telefonisk 
mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30.

Øvrige relevante oplysninger 
Det er muligt, at få bevilget kørsel til afprøvninger af enkelte tekniske hjælpemidler, krops-
bårne hjælpemidler og til afprøvning af bil.

VOKSENSPECIALUNDERVISNING 
Du kan søge om voksenspecialundervisning, hvis du har brug for undervisning og specialpæda-
gogisk vejledning og rådgivning, der kan hjælpe dig med at opretholde dine aktiviteter trods 
eksempelvis et syns- og/eller høretab. Voksenspecialundervisning skal afhjælpe eller begræn-
se følgerne af din funktionsnedsættelse og forbedre dine muligheder for at benytte kompen-
serende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger dine muligheder for aktiv deltagelse i 
samfunds livet. Voksenspecialundervisning er tidsbegrænset, fremadskridende, målrettet un-
dervisning, der tilrettelægges og tilpasses dine forudsætninger, færdigheder og behov.

Specialundervisning til voksne dækker over en række forskellige aktiviteter. Hovedaktiviteterne 
består af individuel tilrettelagt undervisning, herunder evt. fagundervisning eller kommuni-
kationsundervisning. Der kan ydes specialpædagogisk bistand, hvis det er nødvendigt for, at 
du kan få udbytte af undervisningen, ligesom der kan gives rådgivning og vejledning til dig. 
Nødvendige und er visningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, stilles gratis til rådighed.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Du kan rette telefonisk kontakt til ét af de tre kommunikationscentre i nærområdet, hvis du 
ønsker  rådgivning og vejledning omkring voksenspecialundervisning:

• KC region H, Rygårds Alle 45, 2900 Hellerup, telefon: 45 11 46 00
•  CSV, Frankrigsgade 4, 2300 København S, telefon: 82 56 11 09
• BOMI, Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde, telefon: 46 24 86 00

Øvrige relevante oplysninger
Du kan blive udredt og få tildelt ét forløb én gang årligt for hvert af dine kommunikations-
handicap.

http://www.borger.dk
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PRAKTISK HJÆLP OG STØTTE
Hvis du oplever, at de praktiske opgaver i hverdagen er blevet svære at klare selv, kan du søge 
kommunen om støtte og hjælp til fx rengøring, tøjvask og indkøb. De indsatser du får tilbudt 
er rehabiliterende og du forventes derfor selv at bidrage i det omfang det er muligt.  Hvidovre 
Kommune kan tildele dig støtte på baggrund af en faglig vurdering af hvad du har brug for 
støtte til og hvilke opgaver du selv kan klare.

REHABILITERING
Når du søger om praktisk hjælp og støtte, vurderer kommunen først, om du igen kan blive 
i stand til at klare nogle af opgaverne selv. Hvis det er tilfældet, tilbydes du det, vi kalder et 
rehabiliteringsforløb. 

I forløbet arbejder du sammen 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, som du har vanske-
ligt ved at klare i hver dagen. Når du har været igennem dit forløb, evaluerer I sammen, om du 
har nået dine mål. Herefter vurderer kommunen, om du fortsat har brug for hjælp og i så fald 
hvilken hjælp.

Der er frit valg af leverandør af praktisk hjælp. Læs mere om dette under praktiske oplysninger 
på side 43.
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RENGØRING
Den hjælp du kan få til rengøring afhænger af dine muligheder for selv at varetage opgaverne. 
Rengøringen gælder kun indendørs i dit hjem, og omfatter vedligeholdende rengøring af de mest 
benyttede rum svarende til en bolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré. Som 
modtager af praktisk hjælp har du også mulighed for at få hjælp til én årlig hovedrengøring. 

Du kan som hovedregel få hjælp til vedligeholdende rengøring én gang hver anden uge i tids-
rummet kl. 10-15.

Rengøring kan omfatte støtte til at:
• Tørre støv af i nå-højde, fx reoler, vindueskarme og lignende.
• Vaske gulv eksempelvis i stue, entré, soveværelse og køkken.
• Støvsugning eksempelvis af gulvtæpper og gulve. Møbler støvsuges ikke.
• Rengøring af badeværelse/ toilet.
• Tørre køleskab af

Hvis du bor sammen med en rask ægtefælle eller anden pårørende, kan du som udgangspunkt 
ikke få hjælp til rengøring i hjemmet. Hvis du har hjemmeboende børn under 18 år, forventes 
det ikke, at de udfører mere, end børn på et tilsvarende alderstrin normalt udfører. Kommunen 
hjælper ikke med at rydde op efter eksempelvis gæster eller logerende, det skal de selv hjælpe 
dig med. Det er heller ikke muligt at få hjælp til pasning af husdyr. Indsatsens omfang imøde-
går ligeledes ikke rengøringsbehov, der kan tilskrives husdyr. I særlige tilfælde kan du bevilges 
hovedrengøring på baggrund af konkret og individuel vurdering.

Du skal selv afholde udgiften til rengøringsmidler og rengøringsredskaber, fx indkøb af et 
ergonomisk moppesæt. Din leverandør af praktisk hjælp kan bistå dig med vejledning i forbin-
delse med disse indkøb. Rengøringsmidlerne skal være mindst miljøbelastende, fx Svanemær-
ket, og støvsuger, komfur, ledninger og kontakter skal være sikkerhedsmæssigt i orden.

Du skal være opmærksom på, at når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medar-
bejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være 
nødvendigt, at flytte møbler, fjerne løse gulvtæpper, installere hjælpemidler i dit hjem og sørge 
for, at installationer og ledninger er sikkerhedsmæssigt i orden. Det er dit ansvar at sørge for 
dette, inden hjælpen udføres.

Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Hvidovre Kommune henstiller til, at du heller ikke ryger, 
mens medarbejderen udfører arbejdet, og at du lufter ud 15 minutter før din hjælp kommer.

Når du modtager støtte i hjemmet, vil det medføre slitage på eksempelvis gulv. Dette hører ind 
under almindelig slitage, og du står selv for vedligeholdelse. 

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om tilbuddet skal du kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visitationen kan 
kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Visitationen kan også 
kontaktes på e-mail visitationen@hvidovre.dk 

Øvrige relevante oplysninger
Du skal være opmærksom på, at medarbejderne ikke må løfte møbler eller flytte tæpper.

mailto:visitationen@hvidovre.dk
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TØJVASK
Tøjvask er en ordning, hvor du får vasket dit tøj hos den af kommunens to vaskeleverandører, 
som du vælger. Vaskeleverandøren afhenter tøjet på din bopælsadresse og leverer det rent til-
bage senest én uge efter. Hvidovre Kommune kan tildele dig støtte til tøjvask på baggrund af en 
konkret og individuel vurdering.

Tøjvaskeordningen omfatter støtte og hjælp til: 
• Sortere vasketøj efter vaskeanvisning 
• Vask af tøj og linned 
• Tørretumbling 
• Sammenlægning 

Det er muligt at blive bevilget støtte, som relaterer sig til tøjvaskeordningen. Du kan afhængigt 
af dit funktionsniveau få støtte til:

• Pakke vaskepose 
• Lægge tøj på plads efter vaskepose er modtaget retur fra vaskeordningen.

Hvis du selv kan vaske dit tøj i egen vaskemaskine, kan du få støtte til:
• Ophængning af tøj efter vask i egen maskine
• Sammenlægning og lægge tøj på plads efter vask i egen maskine. 

Du kan desuden få støtte til vask af kompressionsstrømper, hvis din maskine ikke har et program 
til håndvask. Denne støtte bliver leveret af din leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Du kan som udgangspunkt få vasket dit eget tøj, sengelinned, viskestykker, håndklæder og 
lignende. Tøjet skal kunne vaskes og kunne tørretumbles.

Dyner, puder, tæpper, bademåtter og gardiner er ikke omfattet af ordningen. Du har dog mulig-
hed for at tilkøbe indsatser hos tøjvaskeleverandøren. Du skal lave aftaler med din leverandør 
om disse tilkøb.
 
Der ydes som udgangspunkt hjælp til tøjvask hver 14. dag

Der er forudbetaling på tøjvaskeordningen. Betalingen bliver løbende reguleret f.eks. ved ind-
læggelse på hospital eller hvis du pauserer ordningen i forbindelse med afholdelse af ferie.
Du er selv forpligtiget til at melde afbud til tøjvaskeleverandøren, hvis du ønsker pausering. 
Kører leverandøreren forgæves, vil du blive opkrævet vanlig betaling af tøjvask.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om tilbuddet skal du kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visitationen kan 
kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Visitationen kan også 
kontaktes på e-mail visitationen@hvidovre.dk.

Øvrige relevante oplysninger
I 2022 udgør egenbetalingen pr. måned for tøjvaskeordningen hver anden uge: 

• Enlige (8 kg) 120 kr. 
• Par (12 kg) 203 kr.

mailto:visitationen@hvidovre.dk
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INDKØBSORDNING
Hvis du ikke selv kan foretage dine indkøb, og heller ikke er i stand til at bestille dine varer over 
internettet, har du mulighed for at ansøge om at blive tilmeldt en indkøbsordning. Du vil få udle-
veret et varekatalog til brug for bestilling. I særlige tilfælde kan du få hjælp til at skrive indkøbs-
liste, bestille varer og sætte varer på plads, når de er ankommet til din bolig. Varerne leveres en 
gang om ugen. Leverandøren oplyser dig om hvilken dag og på hvilket tidspunkt, varerne kommer. 
Hvidovre Kommune kan tildele dig denne ydelse på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om tilbuddet skal du kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visitationen kan 
kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Visitationen kan også 
kontaktes på e-mail visitationen@hvidovre.dk.

Øvrige relevante oplysninger
Du betaler selv for dine indkøb, men ikke for levering af varerne.

FLEX-TRAFIK, MOVIA-HANDICAPKØRSEL
Flex-trafik er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede samt blinde og 
stærkt svagsynede får mulighed for at deltage i samme tilbud som alle andre, såsom besøg hos 
familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.

I Hvidovre Kommune bevilges flextrafik til borgere der:
• Er 18 år og derover
• Har nedsat eller ophævet gangfunktion og er afhængig af kørestol, ganghjælpemiddel som 

rollator / gangbuk eller har krykkestokke bevilget af Hvidovre kommune
•  Er blinde og stærkt svagtseende med en synsstyrke på max. 10 % (6/60) 

Kørselsordningen dækker hele Movias område, det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og 
Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet. Som bruger af 
Flexhandicap kan man køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. 

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om tilbuddet skal du kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visitationen kan 
kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Visitationen kan også 
kontaktes på visitationen@hvidovre.dk. Du finder ligeledes et ansøgningsskema til flex-trafik 
på www.hvidovre.dk

Øvrige relevante oplysninger
Medlemsgebyret er 300 kr. om året og betales forud. Hvis man er meldt ind fra 1. januar, har 
man ret til 104 ture, som man kan bruge resten af året. Melder man sig ind senere, betaler 
man kun medlemsgebyret for de måneder, der er tilbage af året. Grundtaksten for kørsel i 
Handicap ordningen er 24 kroner, som dækker de første 5 km. Kører man mellem 5 og 40 km 
er taksten 2,40 kroner/km. Hver kilometer udover 40 km koster 1,20 kroner/km.

mailto:visitationen@hvidovre.dk
mailto:visitationen@hvidovre.dk
http://www.hvidovre.dk
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MAD OG MÅLTIDER
Hvidovre Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til mad og måltider, hvis du eksempelvis ikke 
selv kan tilberede dine måltider. Hvilke tilbud, du kan få afhænger af, hvad du selv kan klare, 
og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med.

Der er frit valg af leverandør af mad og måltider. Læs mere om dette under praktiske oplysning er 
på side 43. 

MADSERVICE MED LEVERING
Madservice med levering er en ordning, hvor du får et af dagens måltider leveret i dit hjem. En 
gang om måneden vil den leverandør, du har valgt, udlevere menuplaner og bestillingslister. 
Menuplanen er en oversigt, hvor du kan vælge mellem forskellige måltider for den kommende 
måned. Du afleverer bestillingslisten til chaufføren. Efterfølgende leveres maden på de aftalte 
dage. Du har mulighed for at vælge mellem flere forskellige leverandører. 

Maden leveres som kølemad mandag og torsdag i tidsrummet kl. 7.30-15.00. 

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om tilbuddet skal du kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visitationen kan 
kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Visitationen kan også 
kontaktes på e-mail visitationen@hvidovre.dk.

Øvrige relevante oplysninger
Der er egenbetaling på maden. Prisen justeres en gang om året. Betalingen sker via betalings-
service eller girokort. Priserne pr. 1. januar 2022 er følgende: Hovedret: 57 kr. og biret 10 kr.

mailto:visitationen@hvidovre.dk
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HJÆLP TIL TILBEREDNING AF MAD OG SPISNING
Du kan søge om hjælp til tilberedning af morgenmad, kold mad og mellemmåltider. Du kan 
også søge om hjælp til opvarmning af mad, herunder hjælp til afrydning og opvask, hvis du 
ikke selv er i stand til at udføre dette. Du kan også få hjælp og støtte til at spise og drikke. 
 Tilbuddet bliver udført af den leverandør, som du har valgt til personlig pleje.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
For at søge om tilbuddet skal du kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visitationen kan 
kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Visitationen kan også 
kontaktes på e-mail visitationen@hvidovre.dk.

Øvrige relevante oplysninger 
Ved tilberedning af kolde retter og drikkevarer, forudsættes det, at der er foretaget indkøb. 
Hvis du skal have hjælp til tilberedning af mad, der skal opvarmes, skal du selv sørge for at 
have en mikrobølgeovn og et køleskab.

mailto:visitationen@hvidovre.dk
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HJÆLP OG STØTTE TIL 
 PERSONLIG PLEJE
Hvis du oplever, at du ikke længere selv kan klare din personlige pleje, kan du søge kommunen 
om støtte til fx at komme i bad og tage tøj af og på. Din hjælp og støtte tilrettelægges på baggrund 
af en vurdering af, hvad du selv kan klare, og hvad du har behov for, at andre hjælper dig med. 

Hvidovre Kommune vil gerne bidrage til, at du selvstændigt kan klare din hverdag. Når du sø-
ger om bistand til personlig pleje, vurderer kommunen derfor først, hvordan du i størst muligt 
omfang kan blive i stand til at klare noget af den personlige pleje selv. Derfor vil du ofte blive 
tilbudt det, vi kalder et rehabiliteringsforløb. I forløbet arbejder du sammen med kommunens 
medarbejdere på at genvinde dine færdigheder.
Et rehabiliteringsforløb bliver sammensat individuelt. Under forløbet vil et team af sundheds-
faglige 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, evaluerer I, om du har nået dine mål. Herefter 
vurderer kommunen, om du fortsat har brug for indsatser, og i så fald hvilke indsatser.

Hvis du ikke genvinder eller opøver færdighederne, vil støtten stadig blive tilrettelagt, så du 
deltager så aktivt som muligt i opgaverne, så du udvikler eller fastholder dine færdigheder.

De tilbud, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig 
med. Hvor ofte du kan modtage støtte og bistand afhænger af dit behov, samt hvilke indsatser 
du bliver visiteret til. Visitationen vil løbende vurdere, om du fortsat har behov for støtte, og 
om det er det rigtige tilbud, du får. 

Der er frit valg af leverandør af personlig pleje. Læs mere om dette under praktiske oplysninger 
på side 43.

PERSONLIG PLEJE
Personlig pleje kan fx være støtte til at blive vasket eller komme i bad, ansigtsbarbering, tage 
tøj af og på, mundpleje og toiletbesøg. Typisk vil du få hjælp til personlig pleje dagligt. Har 
du brug for hjælp til bad og hårvask, vil du dog som hovedregel få støtte til dette én gang om 
ugen. Du kan modtage personlig pleje hele døgnet, afhængig af dine behov, men plejen bliver 
typisk udført om morgenen og om aftenen.

Du skal være opmærksom på, at når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbej-
dernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være nød-
vendigt at flytte møbler, fjerne løse gulvtæpper, installere hjælpemidler i dit hjem og sørge for, 
at installationer og ledninger er sikkerhedsmæssigt i orden, inden hjælpen skal udføres. Det er 
dit ansvar at sørge for dette inden hjælpen udføres.

Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Hvidovre Kommune henstiller til, at du heller ikke 
ryger, mens medarbejderen udfører arbejdet, og at du lufter ud 15 minutter før din hjælper 
kommer.

⊲ ⊲ ⊲
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Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om tilbuddet skal du kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visitationen kan 
kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Visitationen kan også 
kontaktes på e-mail visitationen@hvidovre.dk.

Øvrige relevante oplysninger
Du skal selv betale for sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude m.v.

SELVUDPEGET HJÆLPER
Hvis du er bevilget bistand til praktisk hjælp eller personlig pleje har du mulighed for selv at 
vælge den hjælper, som skal løse disse opgaver for dig. Før du kan blive bevilget denne ordning 
bliver dine fysiske og mentale funktioner, plejeopgavernes karakter samt dine muligheder for 
at opnå forøget funktion og selvstændighed gennem rehabilitering undersøgt. 

Udredningen og vurderingen af dine funktioner, behov og plejeopgavernes karakter sker for at 
Visitationen kan vurdere, om de personer du ønsker skal udføre opgaverne hos dig, har de rette 
kompetencer og dermed kan varetage opgaverne hensigtsmæssigt. Den person, som du ønsker 
at vælge som selvudpeget hjælper, indkaldes, forud for en eventuel ansættelse, til ansættelses-
samtale i Visitationen.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Du skal henvende dig til Visitationen for at ansøge om tilbuddet. Visitationen kan kontaktes 
på nr. 36392880. Visitationen kan kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 
08:30-10:30. Visitationen kan også kontaktes på visitationen@hvidovre.dk

Øvrige relevante oplysninger
I forbindelse med at Visitationen behandler din ansøgning indgår oplysninger om dine behov 
og plejeopgavernes karakter. Disse har Visitationen kendskab til, hvis du allerede modtager 
praktisk hjælp og personlig pleje fra en af kommunens andre leverandører af disse indsatser.

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

Det er i øvrigt en forudsætning for ordningen, at den person, som du ønsker, skal varetage opga-
verne som selvudpeget hjælper, har de nødvendige kompetencer til at varetage opgaverne hos dig. 

mailto:visitationen@hvidovre.dk
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BPA-ORDNING (BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE)
BPA-ordningen er en særlig ordning som kommunen benytter, hvis der ikke kan stilles den 
nødvendige hjælp til rådighed  for at du får en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksi-
bel hjælp, der tager udgangspunkt i din selvbestemmelse. Ordningen skal medvirke til at give 
dig mulighed for at fastholde et selvstændigt liv.
Borgere i målgruppen for en BPA-ordning, er borgere over 18 år, der har en betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du skal kunne fungere som arbejdsleder for hjæl-
perne. Du skal have så omfattende et behov for støtte, at det er nødvendigt at yde en ganske 
særlig indsats i hjemmet. Behovet for støtte skal udgøre over 20 timer ugentligt i hjemmet. 

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Du skal henvende dig til Visitationen for at ansøge om tilbuddet. Visitationen kan kontaktes 
på nr. 36392880. Visitationen kan kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 
08:30-10:30. Visitationen kan også kontaktes på visitationen@hvidovre.dk

Øvrige relevante oplysninger
Ordningen omfatter borgere der er visiteret til min. 20 timers personlig og praktisk i hjemmet. 
Der er ingen øvre grænse for indsatsens omfang.

Hvis du er i målgruppen for en BPA-ordning skal Hvidovre Kommune vurdere, at du er i stand 
til at kunne varetage opgaven som arbejdsleder. Du skal derudover være i stand til at fungere 
som arbejdsgiver eller finde et privat firma, der kan varetage arbejdsgiverrollen.

Målgruppen for en BPA-ordning kan i særlige tilfælde bevilges, at en nærtstående pårørende 
varetager arbejdslederrollen. En nærtstående pårørende er som hovedregel en pårørende, som 
er samboende med dig. Det er en forudsætning, at den nærtstående pårørende efter Hvidovre 
Kommunes vurdering kan fungere som arbejdsleder.
BPA-ordningen indeholder ikke ledsagelse, socialpædagogisk støtte eller sundhedslovsydelser.

Indsatsen er ikke forbundet med udgifter for dig. Du kan dog have udgifter, som er forbundet 
med ansættelsen af hjælpere i hjemmet eksempelvis i form af forøget brug af sæbe, el, vask og 
lign. Disse udgifter dækkes via BPA-ordningen.

mailto:visitationen@hvidovre.dk
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PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED HANDICAP ELLER ALVORLIG SYGDOM
Hvis du har et stort pleje- og pasningsbehov, svarende til et fuldtidsarbejde eller ophold på en 
institution, kan du i stedet  blive passet og plejet af en eller flere pårørende i op til 6 måneder.

Den pårørende skal, forud for ansættelsen, have tilknytning til arbejdsmarkedet, og ønske at 
passe dig samt have kompetencerne til at varetage din pleje. Du skal have en betydelig og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herun-
der uhelbredelig lidelse og være hjemmeboende. 

Dine pårørende skal varetage alle praktiske og plejemæssige opgaver i hjemmet.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Hvis du ønsker at søge om tilbuddet skal du kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visita-
tionen kan kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Visitatio-
nen kan også kontaktes på e-mail: visitationen@hvidovre.dk

Øvrige relevante oplysninger
Plejeorloven kan bevilges én eller flere af dine nærtstående i op til 6 måneder.  I skal alle være 
enige om at etablere plejeforholdet. 

PLEJEVEDERLAG TIL PASNING AF DØENDE BORGERE
Plejevederlag tildeles borgere, der ønsker at varetage omsorg for en nærtstående terminalt syg 
borger. Formålet med ordningen er, at du som terminalt syg borger har et alternativ til ho-
spiceophold eller andet døgnophold, og dermed har mulighed for at modtage omsorg og/eller 
pleje af dine nærtstående i dine hjemlige omgivelser.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Hvis du ønsker at søge om tilbuddet skal du kontakte Visitationen på tlf. nr. 36392880. Visita-
tionen kan kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Visitatio-
nen kan også kontaktes på e-mail: visitationen@hvidovre.dk

Øvrige relevante oplysninger
Plejevederlaget kan modtages af din ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre med så tæt 
tilknytning, at det er nærtliggende, at omsorgen varetages af den pågældende. Den pårørende 
skal være over 18 år, men ikke pensionist. I skal alle være indforståede med etableringen af 
plejeforholdet. 

mailto:visitationen@hvidovre.dk
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SYGEPLEJE
Hvidovre Kommune tilbyder dig sygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut 
eller kronisk sygdom, eller hvis dit sygdomsforløb er vanskeligt og komplekst.

Ved den første kontakt vil dit behov for sygepleje blive vurderet, og det videre forløb aftales.

SYGEPLEJE
Sygeplejen kan hjælpe dig, hvis du har brug for bistand til: 

• Forebyggelse af tryksår
• Vejledning om egen medicin f.eks. insulin
•  Støtte til dosering af lægeordineret medicin
• Behandling af sår, også i form af telemedicinsk behandling
• Sygepleje og palliativ pleje til svært syge og døende mennesker
• Vejledning i forbindelse med kronisk sygdom
•  Vurdering af inkontinensproblematik, vejledning i inkontinenshjælpemidler samt bevilling af 

stomi, ble og kateter
•  Vejledning til terminalt syge mennesker om ydelser
• Medicindispensering

Som udgangspunkt får du sygepleje i kommunens sygeplejeklinikker. Du kan typisk få syge-
pleje på hverdage kl. 8-15, og i øvrigt efter nærmere aftale med sygeplejen. Hvis du fysisk og/
eller psykisk ikke er i stand til at møde frem i sygeplejeklinikken, kan du hele døgnet – alle 
årets dage – få besøg i eget hjem.

Kommunens sygeplejeklinikker er beliggende i:
Sundhedscenteret
Hvidovrevej 272
2650 Hvidovre

Klinik 3 
Hovedstien 6
2650 Hvidovre

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Du kan blive henvist til Sygeplejen af en læge eller et hospital. Du vil herefter blive kontaktet 
af Sygeplejen for at aftale besøg i sygeplejeklinikken eller for et besøg af hjemmesygeplejersken 
i dit hjem. Hvis du ønsker at ansøge om bevilling af inkontinenshjælpemidler, ble, kateter og 
stomi, kan du gøre dette på www.borger.dk

Du kan også selv henvende dig til sygeplejens visitation hverdage kl. 8-14 på 
telefon 25502650. Læs mere på s. 40.

Øvrige relevante oplysninger
Du skal selv transportere dig frem og tilbage til sygeplejeklinikken, og selv afholde evt. 
 udgifter for transport.

http://www.borger.dk


27

UROLOGI-, STOMI- OG BLEPRODUKTER
Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og hvis urologi-, stomi- eller bleproduk-
ter kan afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse i væsentlig grad, lette din daglige tilvæ-
relse eller er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv, kan du blive bevilget urologi-, stomi- 
eller bleprodukter. 
Din bevilling vil basere sig på en konkret og individuel faglig vurdering og du vil blive tildelt 
hjælpemidler fra kommunens standardsortiment.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Ønsker du at ansøge om urologi-, stomi- eller bleprodukter, kan du ansøge om disse på   
www.borger.dk

Inkontinensområdet kan  kontaktes tirsdag og torsdag 13-14 på telefon 25502650

Øvrige relevante oplysninger
Kommunens standardsortiment af urologi-, stomi- eller bleprodukter er gratis. Der er mulig-
hed for fritvalgsordning, hvis du ønsker at bruge andre lignende produkter. Der kan forekom-
me egenbetaling på differencen på fritvalgsprodukter og kommunens sortiment.
Hvidovre kommunes standard sortiment kan findes på Hvidovre kommunes hjemmeside:  
www.hvidovre.dk/Borger/pleje-og-omsorg/hjaelpemidler.

SYGEPLEJEARTIKLER TIL SÅRBEHANDLING OG ANDRE BEHANDLINGER
Hvis du modtager behandling eller sygepleje af Sygeplejen og hvis din behandlinger nødvendig-
gør det, indgår der sygeplejeartikler, fx remedier til sårbehandling, i din behandling. 
Hvis du ønsker, at der anvendes sygeplejeartikler eller medicin, som ikke indgår i Hvidovre 
Kommunes udvalg af standardsygeplejeartikler, skal du selv afholde udgifterne til disse. 

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Anvendelsen af sygeplejeartikler sker på baggrund af Sygeplejens faglige og individuelle vurde-
ring af hvilke sygeplejeartikler, der bør anvendes i din behandling. 

Øvrige relevante oplysninger
Sygeplejens visitation kan kontaktes hverdage kl. 8-14 på telefon 20802650

http://www.borger.dk
https://www.hvidovre.dk/borger/pleje-og-omsorg/hjaelpemidler/
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TILBUD TIL BORGERE MED 
DEMENS SYGDOMME
Hvis du har en demenssygdom eller tegn på en demenssygdom har Hvidovre Kommune en 
række tilbud til dig og dine pårørende. Vi tilbyder eksempelvis råd og vejledning om at leve 
med demens, pårørendegrupper, netværk, undervisning om demens og aktivitetstilbud.

PÅRØRENDEFORLØB
En demenssygdom påvirker hele familien, og hele familien kan have brug for støtte. 
Pårørende forløbet er henvendt til nærmeste pårørende, som har brug for støtte og vejledning 
i, hvordan du kan mestre hverdagen med et familiemedlem med en demenssygdom. Med et 
pårørendeforløb får du mulighed for at dele erfaringer og drøfte problemstillinger med ligestil-
lede. Du vil også få undervisning om og vejledning i forhold til de konkrete problemer, der kan 
opstå i hverdagen.

Pårørendeforløbet afholdes over ca. 8 gange. Der oprettes nyt hold forår og efterår. 

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om tilbuddet skal du kontakte Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37 eller e-mail 
sundhedscentret@hvidovre.dk.

Øvrige relevante oplysninger 
Der er tavshedspligt i gruppen

RÅD, VEJLEDNING OG UNDERVISNING
Råd, vejledning og undervisning er et tilbud til dig med en demenssygdom og dine pårørende. 
Med tilbuddet kan du få information og rådgivning om sygdommen, støtte i forbindelse med 
udredning samt oplysninger om, hvilke tilbud kommunen har til dig og dine pårørende. Du kan 
få oplysninger om støtte- og samtalegrupper ved at henvende dig til demenskoordinatorerne.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om tilbuddet skal du kontakte demenskoordinatorerne i Sundhedscentret på  
tlf. 36 39 37 37 eller e-mail sundhedscentret@hvidovre.dk.

mailto:sundhedscentret@hvidovre.dk
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AKTIVITETER OG VÆRESTED FOR BORGERE MED DEMENS 
Hvidovre Kommune har forskellige tilbud om aktiviteter og værested til borgere med en 
 demenssygdom.

Aktivitetstilbuddet - Vandrer i naturen
”Vandrer i naturen” er et tilbud om motion og socialt samvær i naturen. Det er et vandrehold 
for borgere med demenssygdom. Vandreholdet går ture en til to gange om ugen og motionerer 
i naturen. Med naturen som træningslokale træner vi kondition ved at gå op af bakke og ba-
lance ved at gå på ujævnt terræn. For at deltage på holdet skal du kunne gå mindst 2 km.

Værestedet
Værestedet ligger på plejecentret Strandmarkshave. Værestedet tilbyder socialt samvær og 
målrettede aktiviteter for dig, der har en demenssygdom. Aktiviteterne foregår i trygge og 
overskuelige rammer, og der er fokus på stimulering af hjernen, kroppen og psyken. Du får på 
Værestedet støtte til at kunne mestre hverdagen bedst muligt, øge din livskvalitet og sundhed. 
Aktiviteterne tilpasses dine interesser, livsstil og demenssygdom. Der kan visiteres kørsel til 
tilbuddet. 

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om tilbuddet skal du kontakte Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37 eller e-mail 
 sundhedscentret@hvidovre.dk.
For at søge om en plads på Værestedet kan du søge på www.borger.dk, eller ved at hen-
te  ansøgningsskema på Hvidovre Kommunes hjemmeside. Du skal sende ansøgningen til 
 Visitationen i Hvidovre Kommune på e-mail visitationen@hvidovre.dk
Du kan kontakte Visitationen på telefon nr. 36392880. Visitationen kan kontaktes telefonisk 
mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. 

Pris
Der er i 2022 en egenbetaling på 93 kr. pr. dag for en plads på Værestedet. 
Udgifterne til frokost på “Vandrer i naturen” afholdes af borgeren.

mailto:sundhedscentret@hvidovre.dk
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OMSORGSTANDPLEJE
Hvidovre Kommune kan tilbyde dig tandpleje hvis du på grund af nedsat førlighed eller vidtgå-
ende fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandpleje tilbud.

OMSORGSTANDPLEJE 
Du kan tilbydes tandpleje, hvis du af fysiske eller psykiske grunde ikke er i stand til at komme 
på en almindelig tandlægeklinik. For at kunne blive visiteret til omsorgstandpleje skal du have 
behov for hjælp til personlig pleje og have vanskeligt ved at varetage din egen daglige tandpleje. 
Du skal betale for at være tilmeldt Omsorgstandplejen. Hvis du bliver tilbudt omsorgstandpleje, 
kan du vælge at modtage tilbuddet hos den kommunale tandlæge, en privat praktiserende tand-
læge eller en klinisk tandtekniker efter eget valg. Omsorgstandpleje tilbyder:

Forebyggelse:
Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om 
samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale

Undersøgelse af:
• Tandsundheden
• Mundsundheden
• Kæberegions sundhedstilstand

Behandling af:
• Afhjælpe og forebygge smerter
• Vedligeholde acceptabel tyggefunktion
• Behandling af tænder/tandproteser

Behandlingen tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre  ubehageligheder 
samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. Tilbuddet omfatter ikke store istandsættelser 
af tandsættet, og der behandles ikke med kroner og broer.

Sådan søger du
For at søge om tilbuddet kan du ringe til Visitationen på telefon nr. 36392880. Visitationen kan 
kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30. Du kan også kontakte 
Visitationen på e-mail: visitationen@hvidovre.dk

Læs mere under afsnittet ”Sådan søger du”, på side 41

Pris 
Du skal betale for at være tilmeldt Omsorgstandplejen. Egenbetaling for Omsorgstandplejen er 
i 2022 550 kr. årligt. Beløbet dækker alle de udgifter til den tandbehandling, som er omfattet af 
tilbuddet. Du skal som selv betale for transport til og fra tandklinikken. Egenbetalingen regu-
leres årligt.

mailto:visitationen@hvidovre.dk
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ÆLDRE- OG HANDICAPBOLIG
Du kan i Hvidovre Kommune få tildelt en ældre- og handicapbolig, der er særligt indrettet til 
personer med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. I en ældre- og handicapbolig 
har du  mulighed for at få samme hjælp, som hvis du boede i en almindelig bolig.

Du kan søge om en ældre- og handicapbolig, hvis du har et betydeligt og varigt nedsat funk-
tionsniveau og har et vist behov for praktisk bistand og personlig pleje. Tildelingen af en bolig 
vil ligeledes basere sig på en vurdering af, at det ikke er muligt at indrette din nuværende bolig 
hensigtsmæssigt i forhold til dine behov og funktionsnedsættelser. 

Tildeling af en ældre- og handicapbolig sker på baggrund af kommunens konkrete og individuelle 
vurdering af dit behov for en sådan bolig. Dette kan være aktuelt, hvis du eksempelvis benytter 
pladskrævende hjælpemidler, der betyder, at du kun vanskeligt kan benytte din nuværende bolig. 
Ældre- og handicapboligen er indrettet særligt til ældre og handicappede og har plads til kørestol 
og andre hjælpemidler. Din partner eller ægtefælle kan flytte ind i din nye bolig sammen med dig.

FRIT VALG AF ÆLDRE- OG HANDICAPBOLIG 
Når du er godkendt til en ældre- og handicapbolig, kan du vælge, om du ønsker at bo i en af 
kommunens boliger eller i en anden kommune. Hvis du ønsker at bo i en anden kommune, 
skal tilflytningskommunen også vurdere, at deres tilbud egner sig til dine behov. Du kan godt 
blive godkendt til en bolig i Hvidovre Kommune, men få afslag i en anden kommune.

Det er Hvidovre Kommune, der formidler din ansøgning til de ansøgte kommuner.

Hvor kan jeg søge om tilbuddet? 
Du kan søge om tilbuddet på www.borger.dk eller hente ansøgningsskemaet på 
Hvidovre  Kommunes hjemmeside og sende ansøgningen til Visitationen på e-mail   
visitationen@hvidovre.dk. Visitationen kan kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrum-
met ml. kl. 08:30-10:30 på telefon nr. 36392880.

Pris 
Du skal betale indskud og husleje i ældre- og handicapboliger, og du skal selv betale for for-
brug herunder el, vand og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligydelser ved at søge 
på www.borger.dk, kontakte Udbetaling Danmark eller ved at kontakte borgerservicecentret på 
tlf. 36 39 36 39 eller e-mail: borgerservicecenter@hvidovre.dk.

Øvrige relevante oplysninger 
Når du efter ansøgning får tilbudt en ældre- og handicapbolig, er der kort betænkningstid, og 
du skal indenfor 2-3 hverdage tage stilling til, om du ønsker at benytte tilbuddet. Siger du ja, 
skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt, og senest efter 14 dage.
Huslejen skal betales, fra den dato du har boligen til rådighed.

http://www.borger.dk
mailto:visitationen@hvidovre.dk
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BESKYTTET BOLIG 
En beskyttet bolig er en bolig, hvor der er tilknyttet personale døgnet rundt. Beskyttede boliger 
tildeles borgere med behov for pleje, tryghedsskabende psykisk omsorg, sociale aktiviteter og 
mulighed for tilsyn hele døgnet. For at blive tildelt en beskyttet bolig skal du selv ønske at flytte i 
denne boligform. De beskyttede boliger er ikke egnede til borgere med en demenssygdom.

BESKYTTEDE BOLIGER
En beskyttet bolig er en bolig, hvor der er personale tilknyttet døgnet rundt. Du kan blive visi-
teret til en beskyttet bolig hvis du har et særligt behov for at kunne tilkalde støtte med kort 
varsel døgnet rundt. Du skal ligeledes kunne profitere af et nærmiljø med fællesaktiviteter i 
samvær med andre. Du kan blive visiteret til en beskyttet bolig hvis du har et let behov for 
 pleje og praktisk hjælp, samt psykisk støtte og guidning.

Hjælpen og støtten er rehabiliterende, hvilket betyder, at du selv skal deltage så aktivt som 
muligt, og du skal også selv udføre de opgaver, du er i stand til. 

Hjælpen tildeles og tilrettelægges på baggrund af en individuel helhedsvurdering af dine fysi-
ske, psykiske og sociale behov og ressourcer.

Der er fælles arealer tilknyttet de beskyttede boliger.

Frit valg af beskyttet bolig 
Når du er godkendt til en beskyttet bolig kan du frit vælge, hvor du ønsker at bo, og om du 
ønsker at bo i en af kommunens beskyttede boliger på Plejecenter Krogstenshave eller i en 
beskyttet bolig i en anden kommune. Hvis du søger en beskyttet bolig i en anden kommune, 
skal tilflytningskommunen også vurdere, om du kan godkendes til en beskyttet bolig  i til-
flytningskommunen. Du vil således kunne opleve, at du godkendes til en beskyttet bolig i 
Hvidovre Kommune, men at en anden kommune ikke godkender dig. Det er ikke alle kommu-
ner i Danmark, som tilbyder boligformen beskyttede boliger.

Sådan søger du
Ønsker du at ansøge om en beskyttet bolig kan du søge på www.borger.dk, eller ved at  hente 
ansøgningsskema på Hvidovre Kommunens hjemmeside. Du skal sende ansøgningen til 
 Visitationen i Hvidovre Kommune på mail visitationen@hvidovre.dk. Du kan også ansøge 
 digitalt på www.borger.dk.

Visitationen kan kontaktes telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30 på 
telefon nr. 36392880.

Læs mere under afsnittet "Sådan søger du", på side 41
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Pris
Du betaler selv indskud, husleje, el og varme. Herudover betales for forplejning, tøjvask og evt. 
omsorgstandpleje i henhold til gældende takster. 
Du afholder selv udgifter i forbindelse med daglig livsførelse, herunder diverse artikler til per-
sonlig pleje og rengøring.

Når du får tilbudt en beskyttet bolig, er der kort betænkningstid, og du skal indenfor 2-3 hver-
dage tage stilling til, om du ønsker at benytte tilbuddet. Når du har accepteret et tilbud om en 
beskyttet bolig opkræves der betaling fra den dato du har boligen til rådighed. Du skal senest 
flytte ind i boligen 14 dage efter rådighedsdatoen.
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PLEJEBOLIG
Plejeboliger tildeles borgere, der ønsker at flytte i en plejebolig og som har et varigt behov for 
omfattende pleje og tilsyn hele døgnet, som ikke eller kun vanskeligt kan ydes i borgerens eget 
hjem. 

For at du kan komme i betragtning til en plejebolig skal følgende kriterier være opfyldt: 

• du skal have et varigt behov for omfattende støtte, pleje og omsorg hele døgnet 

• kommunens øvrige tilbud f.eks. hjemmesygepleje, nødkald og daghjem er overvejet og 
eventuelt afprøvet, og disse tilbud kan ikke – eller kun vanskeligt - imødekomme dine be-
hov for hjælp

På et plejecenter kan du modtage støtte døgnet rundt alle ugens dage. Støtten tildeles og tilret-
telægges på baggrund af en individuel helhedsvurdering af dine fysiske, psykiske og sociale be-
hov og ressourcer. Indsatserne på plejecentrene i Hvidovre Kommune tilrettelægges, som øvrige 
tilbud i kommunen, med et rehabiliterende sigte. Det er en forventning til dig, som beboer i en 
plejebolig, at du bidrager til gennemførslen af den praktiske hjælp og personlige pleje som du 
får hjælp til i dagligdagen.

DIN PLEJEBOLIG – DIT HJEM
Når du bor i plejebolig, er det din bolig. Du skaber dit eget hjem med dine egne møbler og 
andre ejendele – dog er der som standard en plejeseng i boligen. Desuden får du mulighed for 
at deltage i plejecentrets arrangementer og have socialt samvær med andre i det omfang, du 
ønsker det. Det gælder både i forbindelse med måltider, højtider og andre aktiviteter. Med ple-
jeboligen gælder de almindelige bestemmelser på boligområdet også for dig, og det vil sige, at 
du betaler husleje, el, varme osv. Husleje og servicetilbud beregnes indivi duelt og afhænger af 
din konkrete plejebolig.

STØTTE I PLEJEBOLIGEN
Når du er flyttet ind i din plejebolig, vil plejecentrets personale i samarbejde med dig udarbej-
de en plan, som beskriver, hvordan du og personalet på plejecentret skal samarbejde, så du får 
den dagligdag, du ønsker. Støtten vil blive planlagt med blik for hvordan dine ressourcer bedst 
understøttes og bringes i anvendelse, så du trives bedst muligt i din hverdag. Personalet vil 
dermed fortsat have fokus på dine muligheder for at være aktiv og støtte dig i at klare så man-
ge ting som muligt selv. I lighed med ældre, der bor i andre bolig former, kan du søge om at få 
hjælpemidler og tilbud fra Omsorgstandplejen. Alle plejecentre i Hvidovre Kommune har ansat 
sygeplejersker, som varetager de sygeplejefaglige opgaver på plejecentrene.

AKTIVITETER OG LIV I PLEJEBOLIGEN
Plejecentrene har fokus på at invitere familie, pårørende og frivillige indenfor, så de bliver en 
naturlig del af din omgangskreds i hverdagen. Plejecentrene gør også meget ud af højtider, som 
fx jul, nytår og påske og arrangerer aktiviteter, som du kan deltage i efter eget ønske. 
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Aktiviteterne er fx:
• små og større arrangementer med kaffe/spisning og evt. underholdning
• foredrag, filmvisning, lydbøger og musik
• vedligeholdende træning
• ture
• bankospil og højtlæsning
• kreative aktiviteter
• Dans og musikaftener.

(Deltagelse i nogle aktiviteter kan være forbundet med egenbetaling.)

KLIPPEKORT TIL PLEJECENTRE
Hvidovre Kommune tilbyder et klippekort til dig, som bor i plejebolig. Med klippekortet får du 
en halv times ekstra valgfri hjælp hver uge.
Det er dig, der vælger, hvad tiden på klippekortet skal bruges til. Afhængigt af hvad du ønsker, 
kan det både være til samvær eller praktisk hjælp. Det kan være et besøg hos en gammel ven, 
en gåtur eller en god hygge snak med medarbejderen uden forstyrrelser. Det vigtige er, at du 
selv bestemmer. 

MULIGHED FOR INDFLYDELSE
På alle plejecentre har du som beboer og dine pårørende mulighed for at få indflydelse. På pleje-
centrene er demokratiet organiseret i bruger- pårørenderåd, hvor valgte medlemmer deltager. 
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FRIT VALG AF PLEJEBOLIG
Når du er godkendt til en plejebolig, kan du frit vælge, hvor du ønsker at bo, og om du øn-
sker at bo i en af kommunens boliger eller i en anden kommune. Hvis du søger plejebolig i en 
anden kommune, skal tilflytningskommunen også vurdere, om du kan godkendes til pleje-
bolig i tilflytningskommunen. Du vil således kunne opleve, at du godkendes til en plejebolig, 
i  Hvidovre Kommune, men at en anden kommune ikke godkender dig til plejebolig. Du kan 
vælge mellem et botilbud efter servicelovens §108 og §192. Det er en betingelse at det botilbud, 
du ønsker, er egnet og tilgodeser dine behov. Det ønskede  botilbud eller eller ønskede pleje-
bolig skal desuden fremgå af Tilbudsportalen og må ikke være væsentlige dyrere end det tilbud 
kommunen vurderer, kan tilgodese dine behov.

Hvis du har søgt og er godkendt til plejebolig på alle kommunens plejecentre, skal kommunen 
tilbyde en plejebolig senest 8 uger efter, at du er blevet godkendt til plejebolig. Hvis du afviser 
et boligtilbud, har kommunen på ny 8 ugers frist til at tilbyde dig en anden plejebolig. Hvis du 
søger bolig på et specifikt plejecenter, må der forventes en længere ventetid på plejeboligen.

Din ægtefælle kan, hvis I ønsker det, flytte sammen med dig som medfølgende ægtefælle. I 
tilfælde af at den af jer, der har behov for plejebolig, falder bort inden indflytning i plejeboli-
gen, bortfalder mulighed for indflytningen i plejeboligen for den medfølgende ægtefælle.

TORNDALSHAVE
Plejecentret Torndalshave er et specialiseret tilbud med 12 boliger til borgere med demens-
sygdomme. Hvidovre Kommune har eksklusiv anvisningsret til Torndalshave. Torndalshave er 
dermed ikke omfattet af muligheden for frit valg. En visitation til tilbuddet sker på baggrund af 
en individuel og konkret vurdering af om du er en del af målgruppen på tilbuddet.

En visitation til Torndalshave sker bl.a. på baggrund af en vurdering af, at du har behov at bo i 
et miljø, hvor aktiviteter og krav er tilpasset dit funktionsniveau og behov for pleje.

Tilbuddets medarbejdere står selv for alle aktiviteter i dagligdagen. Personalet laver mad sam-
men med beboerne i det omfang borgerne kan deltage. 

Tilbuddets fysiske rammerer skærmende og består af 2 bo-grupper med 6 beboere i hver. Der 
er mulighed for beboerne at bevæge sig rundt også i den aflukkede have.

Alle boliger har udgang til den fælles opholdsstue, hvor også køkkenet og alrummet er place-
ret.  Der er en lille terrasse til hver bolig.
 
Medfølgende ægtefæller tilbydes ikke bolig på Torndalshave. 

Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
Du kan søge om tilbuddet på www.borger.dk eller søge digitalt på www.hvidovre.dk. Du kan 
også kontakte Visitationen telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30 på 
telefon nr. 36392880. 

Pris
Du skal betale indskud og husleje i plejebolig, og du skal selv betale for forbrug herunder el, 

http://www.borger.dk
http://www.hvidovre.dk
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vand, varme og TV-pakke. Du kan søge om boligindskudslån og boligydelser ved at søge på 
www.borger.dk eller ved at kontakte Borgerservice. Du skal være opmærksom på, at der op-
kræves betaling for boligen fra den dag boligen stilles til rådighed.

Servicepakken
Bor du i en plejebolig kan du vælge at købe måltider, vask af beklædning og leje af linned, vin-
duespolering og toiletartikler på plejecentret.

Du betaler selv for din medicin, når du bor i plejebolig, men er ligesom andre borgere omfattet 
af gældende tilskudsmuligheder.

Hvis du fravælger nogle af de ovenstående tilbud skal du selv sørge for, at disse forhold løses 
på anden vis. Servicepakken kan opsiges med en måneds varsel.

Øvrige relevante oplysninger
Når du får tilbudt en plejebolig er der kort betænkningstid. Du skal indenfor 2-3 hverdage tage 
stilling til, om du ønsker at benytte tilbuddet. Du skal flytte ind i boligen senest 14 dage efter, 
at boligen er til din rådighed. Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du afviser et tilbud 
om en plejebolig, når du er indlagt på hospitalet eller opholder dig på en af kommunens mid-
lertidige pladser, vil du som udgangspunkt blive udskrevet til dit eget hjem, mens du venter på 
en plejebolig. I forbindelse med ind- og fraflytning i en plejebolig skal du og dine pårørende 
være opmærksomme at I har ansvar for nogle  praktiske opgaver, såsom at  mærke dit tøj i 
forbindelse med tøjvask og at varetage ansvaret for at der bliver foretaget en hovedrengøring 
ved fraflytning. Kontakt personalet på plejecentret for at høre nærmere.

http://www.borger.dk
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MIDLERTIDIG 
 DØGNREHABILITERING
Hvidovre Kommune kan tilbyde dig midlertidig døgnrehabilitering, hvis du i en kortere periode 
har behov for pleje, behandling eller genoptræning hele døgnet. Midlertidig døgnrehabilitering 
tildeles på baggrund af en vurdering af, at dine behov ikke kan imødekommes hensigtsmæssigt 
af de øvrige kommunale tilbud i dit eget hjem. 

Midlertidig døgnrehabilitering benyttes blandt andet ved udskrivelse fra hospital, hvor du har 
behov for en rehabiliterende indsats, inden du kan komme hjem i dit eget hjem.

Opholdet er midlertidigt, hvor du blandt andet får træning og hjælp til at genvinde eller ved-
ligeholde dine færdigheder. Forløbet tilrettelægges samme med dig og evt. dine pårørende. Vi 
samarbejder med dig om en målrettet indsats med udgangspunkt i dine behov, dine ønsker og 
dit potentiale. Din deltagelse i hverdagen er en vigtig del af indsatsen, når du skal komme dig 
efter sygdom og skal bevare og genvinde så mange færdigheder som muligt.

Vi laver sammen med dig og evt. dine pårørende en plan for dit ophold. Sammen skaber vi gode 
resulter gennem fokus på træning, daglige aktiviteter, mad og måltider samt tryghed og pleje.
Dine pårørende er en vigtig samarbejdspartner og ressource i rehabiliteringsforløbet. Du vil 
derfor opleve, at vi inviterer pårørende med til samtaler, træning, aktiviteter mm., så de på 
bedst mulig vis kan støtte dig i dit forløb og skabe endnu bedre muligheder for at dit ophold 
bliver en succes.

Midlertidig døgnrehabilitering er til dig, som har brug for et midlertidigt ophold, hvor der er 
sundhedspersonale til stede hele døgnet.

Du kan tilbydes midlertidig døgnrehabilitering, hvis:
• du har behov for genoptræning og eller rehabilitering efter hospitalsindlæggelse eller funk-

tionstab hjemme 
• du efter udskrivelse fra hospitalet har behov for særlige sygeplejefaglig indsats, som ikke kan 

udføres i dit hjem
• du har behov for en vurdering af, om 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
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Hvor kan jeg søge om tilbuddet?
En visitation til midlertidig døgnrehabilitering sker ofte i forbindelse med at du bliver udskre-
vet efter et hospitalsophold eller via egen læge. Du kan også blive visiteret til at ophold gen-
nem kommunens Visitation. Ønsker du at søge om et aflastningsophold eksempelvis i forbind-
else med at din pårørende skal på en ferierejse, kan der søges på www.borger.dk. Du kan 
også hente ansøgningsskemaet på Hvidovre Kommunes hjemmeside og sende ansøgningen til 
Visitationen på e-mail visitationen@hvidovre.dk. 
Du kan kontakte Visitationen telefonisk mandag til fredag i tidsrummet ml. kl. 08:30-10:30 på 
telefon nr. 36392880.

Pris
Der er egenbetaling for opholdet. Pr. 1. januar 2022 er prisen 136 kr. i døgnet. Din betaling 
 dækker kost og drikke, leje og vask af sengetøj og sygeplejeartikler. Prisen reguleres årligt.

Øvrige relevante oplysninger
Midlertidig døgnrehabilitering ydes på Svendebjerghave. Varigheden af døgnopholdet vurderes 
løbende ud fra din indivi duelle situation. Midlertidig døgnrehabilitering har altid sigte på, at du 
ved afslutning af opholdet, skal kunne komme tilbage i eget hjem.

Har du søgt om, eller søger du om plejebolig, i forbindelse med dit ophold på midlertidig døgn-
rehabilitering kan du forvente, at du udskrives til egen bolig, indtil du tilbydes plejebolig.

TRYGHEDSHOTELLET
Tryghedshotellet er et tilbud til aflastning af pårørende til borgere med en demenssygdom, 
hvor den pårørende, som primær omsorgsgiver, har behov for aflastning i en kortere periode. 
Ophold på Tryghedshotellet bevilges til borgere med fast bopæl i Hvidovre Kommune. Under 
opholdet vil du modtage individuel tilrettelagt pleje, omsorg og hyggeligt samvær. Medarbej-
derne vil tilbyde aktiviteter, der er tilrettelagt under hensyntagen til dine behov. Måltider og 
tøjvask indgår i ydelsen og er inkluderet i brugerbetalingen.

Pris
Der er en brugerbetaling for opholdet, som udgør 136 kr. døgn i 2022. Døgnprisen reguleres 
årligt.

Øvrige relevante oplysninger
Tryghedshotellet er åben alle ugens dage. Du kan tjekke ind og ud på Tryghedshotellet i tids-
rummet mellem kl. 8.00 og kl. 22.00. 

Hvert ophold kan have en varighed på maksimalt 10 døgn ad gangen og skal bookes senest 7 
dage før mulig start.

Der kan reserveres op til 20 døgn om året. Reservation skal ske til Tryghedshotellet på telefon 
3634 3169 på hverdage mellem kl. 12-14 efter bevilling fra Visitationen. Reservation sker efter 
princippet ”Først til mølle”. Der er mulighed for flere ophold, hvis der er ledige pladser på 
tryghedshotellet.

Din bevilling til ophold på Tryghedshotellet gælder for 12 måneder ad gangen.

http://www.borger.dk
mailto:visitationen@hvidovre.dk
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvem kan modtage hjælp?
Du kan modtage hjælp, hvis du på grund af varig eller midlertidig funktionsnedsættelse har 
behov for støtte og hjælp til personlige og / eller praktiske opgaver og har en fast eller midler-
tidig opholdsadresse i Hvidovre Kommune.

Der ydes generelt ikke praktisk eller personlig hjælp til beboere i plejeboliger, der ønsker at 
opholde sig hos familie eller venner på faste tidspunkter og / eller i længere tid. I særlige til-
fælde kan du dog efter en konkret, individuel vurdering visiteres til kortvarig hjælp.

Hvis du mener, at du har behov for hjælp, skal du kontakte Visitationen. Som udgangspunkt er 
det dig selv, der skal kontakte Visitationen. Det kan dog også være pårørende, egen læge, hos-
pital, hjemmeplejen eller andre, der henvender sig til Visitationen, men så skal de altid have 
samtykke fra dig. 

⊲ ⊲ ⊲
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Der følges op på den bevilgede hjælp og støtte efter henvendelse fra dig selv, leverandøren, 
dine pårørende, hospitalet egen læge m. fl. Revurdering og opfølgning på dit funktionsniveau 
foretages løbende af visitatorerne fra Visitationen. Dette vil oftest foregå ved at visitator er i 
dialog med dig eller den leverandør, der leverer hjælpen til dig. Den bevilgede hjælp revurderes 
mindst en gang om året.

Sådan søger du
Ønsker du at søge om hjælp eller støtte, skal du ringe eller skrive til Visitationen. Pårørende, 
din praktiserende læge og hospitalet kan også kontakte Visitationen på dine vegne, hvis de har 
dit samtykke til dette.

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.

Sygeplejens visitation
Hvidovre Enghavevej 2D, 1. sal
2650 Hvidovre
Telefon: 20 80 26 50 
Tlf. tid alle hverdage kl. 8-14

Bevilling af inkontinens hjælpemidler
Hvidovre Enghavevej 2D, 1. sal
2650 Hvidovre
Telefon: 20 80 26 50
Tlf. tid tirsdag + torsdag kl. 13-14

Sygeplejeklinikken
Hvidovrevej 278E
2650 Hvidovre
Telefon: 36 39 37 61 
Tidsbestilling alle hverdage kl. 8-14

Sygeplejen
Sygeplejens Visitation kan kontaktes på  
tlf. 20 80 26 50 alle hverdage kl. 8-14.

Demenskoordinatoren
Demenskoordinatorerne kan kontaktes i 
Sundhedscentret på tlf. 36 39 37 37 
eller på email: 
sundhedscentret@hvidovre.dk 

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8.30-9.30

⊲ ⊲ ⊲
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Vurdering fra Visitationen
Når du henvender dig til Visitationen, vil Visitationen vejlede dig om dine muligheder og evt. 
aftale et besøg i dit hjem. En visitator er en medarbejder fra kommunen, der er uddannet til, 
sammen med dig, at vurdere dine ressourcer og behov.

Visitator vil lægge vægt på:
• Hvad du selv kan klare, og hvad vi kan hjælpe dig til at kunne klare selv, fx med et hjælpe-

middel eller træning
• Hvad du har behov for støtte og hjælp til
• Om du har en ægtefælle eller anden pårørende, der kan hjælpe dig
• Om du er egnet til et rehabiliterende forløb.

Ønsker du at søge om hjælpemidler og boligindretninger, kan du også finde ansøgningsskema-
et på www.borger.dk eller på kommunens hjemmeside www.hvidovre.dk

Du er velkommen til at invitere pårørende eller en bisidder med til samtalen med visitatoren. 
Som borger har du selvbestemmelsesret. Det betyder, at du selv bestemmer, om dine pårørende 
skal involveres i og informeres om den hjælp, du modtager. Hvidovre Kommune respekterer 
den ret, og derfor har pårørende kun mulighed for at blive inddraget efter dit ønske.

Rehabiliteringsforløb – så du kan klare dig selv bedst muligt
Rehabilitering er en særlig indsats, hvor formålet er at styrke din evne til, at klare dig med 
mindst muligt 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 bistand, vurderer kommunen derfor 
først, om du igen kan blive i stand til at klare noget af de praktiske opgaver eller den personli-
ge pleje selv. Hvis det er tilfældet, tilbydes du det, vi kalder et rehabiliteringsforløb. I forløbet 
arbejder du sammen 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, evaluerer 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 rehabiliteringsforløb, hvis du og Visitationen vurderer, at du kan 
have glæde af det. Hvis du allerede modtager hjælp og støtte i hjemmet, vil du blive revisiteret 
til rehabiliteringsforløb, hvis du og visitator vurderer, at det vil være muligt at styrke dine dag-
lige færdigheder og din livskvalitet med et rehabiliteringsforløb.

Visitator fastlægger de overordnede mål for forløbet, og du vil herefter få besøg af hjemme træner, 
og afhængig af indsatsen, en terapeut. Rehabiliteringsforløbet bliver tilrettelagt i samråd med dig. 
Hjemmetræneren er den hjælper, som kommer i hjemmet, og træner sammen med dig. 
 Hjemmetræneren 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 visitator eller terapeut. Din status  bliver 

⊲ ⊲ ⊲
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løbende evalueret. Hvis du har brug for hjælpemidler, får du dem bevilget med det samme. 
Hjemmetræningen bliver afsluttet med en evaluering og efterfølgende revisitation. Du mod-
tager i forløbet vejledning og instruktion om egen træning.

Hjemmet som arbejdsplads
For at du kan modtage hjælp, er det nødvendigt at dit hjem kan fungere som en arbejdsplads 
for medarbejderne. Inden hjælpen startes op, gennemgår leverandøren dit hjem med fokus på 
at vurdere, om det lever op til retningslinjerne for et godt arbejdsmiljø. Det kan derfor være 
nødvendigt fx at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i 
dit hjem, før du kan få hjælp.

Hvis du skal have hjælp til praktiske opgaver, vil det være et krav, at du anskaffer miljømær-
kede rengøringsmidler samt støvsuger og et ergonomisk moppesæt, som kan indstilles i læng-
den. Hvis der er problemer i forhold til arbejdsmiljøet, vil du blive inddraget i løsningen. 

Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Hvidovre Kommune henstiller til, at du heller ikke ryger, 
mens medarbejderen udfører arbejdet, og at du lufter ud, 15 minutter før din hjælper kommer.

Du skal huske at tænde lys og rydde for sne udenfor om vinteren, så din hjælper kan orientere 
sig, og ikke kommer til skade.

Frit valg af leverandører
Du har frit valg af leverandør mellem de godkendte leverandører i Hvidovre Kommune. Dine 
valgmuligheder afhænger dog af, hvilke udbydere der leverer den pågældende ydelse. Du kan få 
vejledning af Visitationen i forhold til valg af leverandør.
Du kan også selv vælge at udpege en person til at udføre opgaverne. Personen skal godkendes 
af Visitationen og bliver herefter ansat af kommunen.

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

Hvis du allerede får hjemmehjælp og ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Visitationen.
⊲ ⊲ ⊲
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Fleksibel hjemmehjælp
Den tildelte hjælp skal udføres fleksibelt. Det betyder, at du fra gang til gang, kan aftale med 
leverandøren, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. 

Du har også ret til at bytte til andre ydelser, dog inden for den fastsatte ramme af de tildelte 
ydelser. Hvis du ønsker at skifte mellem personlig og praktisk hjælp, er det en forudsætning, 
at du er bevilget både personlig og praktisk hjælp. 

Hvis du bytter din hjælp ofte, kan det være tegn på, at der ikke længere er sammenhæng mel-
lem dit behov og de bevilgede ydelser. 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 fleksibel hjemmehjælp, fraskriver du dig samtidig retten til erstat-
ningshjælp for de konkrete ydelser, der er fravalgt til fordel for noget andet.

Hjemmehjælperen kan sige nej til en anmodning om at bytte ydelser, hvis vedkommende vur-
derer, at det vil være uforsvarligt at lade dig fravælge den visiterede ydelse. Dette kan eksem-
pelvis være tilfældet, hvis du er i et rehabiliteringsforløb og ønsker at bytte ydelserne ud med 
andre, end der er visiteret til, og som ikke følger de mål, og der er lagt for forløbet.

Hvidovres Ældreråd
Hvidovres Ældreråd består af 7 folkevalgte medlemmer fra hele byen. Ældrerådet rådgiver 
Hvidovre Kommune om kommunens ældrepolitik og bliver hørt i alle politiske beslutninger, 
der vedrører ældre borgere i Hvidovre. 

Ældrerådets 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 Ældreråd
HUSET - Hvidovrevej 253B
2650 Hvidovre
Tlf.: 6133 3708
aeldreraadet.hvidovre.dk

http://aeldreraadet.hvidovre.dk
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Pensionistforeninger i Hvidovre

Pensionistforening Kontaktperson Tlf.nr. E-mail

Venskabskredsen i Avedøre 
Kirke
Pottemager porten 63B

Kirsten  Wichmann

Bredalsparkens og  
Grenhusenes  Ældrecenter

Esther Olsen

Pensionistklubben Søstjernen
(Frihedens Pensionistklub)
Hvidovre Enghavevej 21

Hvidovre Pensionistforening
Hvidovre Enghavevej 21

Pensionistforeningen  
Keglerne  
(på Sønderkærskolen)

Benny Henriksen

Pensionistforeningen  
Nordlyset 
Plovheldvej 2

Værestedet 
Rebæk Søpark 3

Ældre Sagen
Hvidovre Lokalkomité
Hvidovre C
Hvidovrevej 57

Kontor

Aktive Seniorer i Rosenhøj 
Rosenhøj 17, 3.th

Kirsten Larsen

Senior Idræt i Hvidovre Per Mikkelsen

Helseholdet for kvinder Karen Margrethe 
Trebbien
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SÅDAN ER 
 SAGSBEHANDLINGSFRISTERNE

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, ombygninger, ramper, trappelift m.v.
Servicelovens § 116 24 uger

Nødkald
Servicelovens § 112 To uger

Kropsbårne hjælpemidler
Servicelovens § 112 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

PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP

Praktisk hjælp
Servicelovens § 83 Fire uger

Personlig pleje og madservice
Servicelovens § 83 En uge
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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

Tryghedshotellet
Serviceloven § 84, stk. 2 1 uge

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 nært stående 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-to dage

Sygeplejeartikler og tilskud til palliativ  fysioterapi
Servicelovens § 122 To arbejdsdage
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HVIS DU ØNSKER AT KLAGE
Hvis du ønsker at klage, bør du i første omgang henvende dig dér, hvor din sag behandles, eller 
hvor opgaven normalt udføres.

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

Klage over din hjælp
Hvis du ønsker at klage, over kvaliteten af hjemmehjælpen eller madservice, skal du i  første 
omgang forsøge at løse eventuelle problemstillinger i samarbejde med leverandøren. Hvis 
 problemet ikke løses, kan du kontakte Visitationen.

Klage over afgørelsen
Er du ikke enig i den afgørelse, kommunen har truffet, skal du følge den klagevejledning, der 
fremgår af din afgørelse. Tidsfristen 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 sagsbehandlingstiden eller sagsbehandlingen
Er du utilfreds over sagsbehandlingen eller sagsbehandlingstiden, kan du klage til Visitationen.



50

REGLERNE FOR  
AFBUD OG AFLYSNINGER
Du skal så vidt muligt orientere den kommunale eller private leverandør dagen før, hvis et 
besøg skal aflyses. Hvis et aftalt besøg flyttes mere end 30 minutter i forhold til det  aftalte 
tidspunkt, skal du orienteres telefonisk af leverandøren. Personlig pleje må ikke aflyses af 
leverandøren.

Regler for dig
Du skal så vidt muligt orientere den kommunale eller private leverandør dagen før, hvis et 
 besøg skal aflyses.

Regler for leverandøren
Hvis en leverandør flytter et aftalt besøg mere end 30 minutter i forhold til det aftalte tids-
punkt, skal leverandøren orientere dig telefonisk.
Leverandøren må ikke aflyse personlig pleje/sygepleje. 
Aflysning af praktisk hjælp kan kun ske efter en individuel konkret vurdering af din situation. 
Leverandøren skal altid give dig tilbud om en erstatningsydelse inden for en uge.
Hvis du aflyser en ydelse, kan du ikke forvente af få en erstatningsydelse med mindre, at af-
lysningen skyldes særlige omstændigheder såsom akut sygdom eller indlæggelse.
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KRAV TIL LEVERANDØRER

Krav til leverandører af hjemmehjælp
Leverandøren skal sørge for, at der som udgangspunkt anvendes sundhedsfagligt uddannet 
personale ved levering af personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning eller aflastning til 
nære pårørende. Medarbejdere skal have sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer, der 
sikrer, at hjælpen ydes på en måde, så borgerens fysiske, sociale og kognitive evner understøt-
tes og tab af funktionsevne forebygges. Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til 
enhver tid ydes af kvalificeret personale, der er i stand til at inddrage borgeren aktivt i opga-
veløsningen, ligesom medarbejderen skal være i stand til at observere ændringer i almentil-
standen, herunder ændringer, der påvirker ydelsestildelingen og eventuelt træningspotentiale 
og behov for sygepleje og handle derefter. Det kræves endvidere, at medarbejderne er bekendt 
med kommunens kvalitetsmål både i forhold til personlig adfærd i hjemmet hos borgeren og 
i forhold til omfang, indhold og udførelse af arbejdsopgaven, jf. standardkontrakten mellem 
privat leverandør og Hvidovre Kommune. 

Hjælpen må kun udføres i hjemmet, når borgeren er til stede. Hvis borgeren er forhindret på 
det aftalte tidspunkt, skal der gives besked til leverandøren. Hvis et aftalt besøg flyttes mere 
end 30 minutter i forhold til det aftalte, skal borgeren orienteres telefonisk af leverandøren. 
Personlig pleje skal kunne udføres hele ugen på alle tidspunkter af døgnet. Praktisk hjælp udføres 
kun i dagtimerne på hverdage. Tidspunkterne for levering af hjælpen aftales mellem borgeren og 
leverandøren. Personlig pleje kan ikke aflyses af leverandøren. Aflysning af praktisk bistand kan 
kun ske efter en individuel konkret vurdering af borgerens situation. Hvis leverandøren aflyser den 
praktiske bistand, så skal leverandøren altid give tilbud om en erstatningsydelse inden for en uge.
Hvis hjælpen udebliver skal borgeren kontakte leverandøren. Hvis dette ikke løser problemet, 
kan borgeren kontakte Visitationen. Borgeren har mulighed for at skifte leverandør, hvis man 
ikke synes hjælpen udføres tilfredsstillende.

Krav til leverandører af madservice
Der er krav til emballage / pakning, idet der skal bruges engangsemballage, og maden skal 
kunne opvarmes til 125 grader C. Det skal også være muligt, for dem der har svage hænder at få 
filmen af maden. Desserter og tilbehør pakkes og forsegles i folie. Kølebilerne skal være egnede 
til formålet, dvs. at systemet til maden skal passe til bilens indretning. Ruteplanlægningen skal 
tilrettelægges, så transporttiden bliver så kort som mulig. Transporten skal foregå på en sådan 
måde, at den visuelle oplevelse af maden ikke forringes. Leverancen af maden skal tilpasses 
således, at det er muligt for den enkelte borger at være på dagcenter, genoptræning eller andet. 

Chaufførerne skal være iført genkendelig 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 en elektronisk 
nøglesystem, kaldet Bekey, som installeres på din dør uden beregning. Dette system benyttes 
af Kommunekøkkenet. Har du valgt leverandøren Det Danske madhus og du ikke selv kan åbne 
døren, tilbydes du en nøgleservice, hvor udleverede nøgler opbevares i et aflåst rum, og hvor du 
får en kvittering for den udleverede nøgle.
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ARBEJDSMILJØBESTEMMELSER

Krav til arbejdsmiljøet
Du skal være opmærksom på, at når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem medarbejder-
nes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds - og sundhedsmæssigt skal være i 
orden. Derfor kan det fx være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper 
eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Dit hjem skal derfor være hen-
sigtsmæssigt indrettet fx med arbejdsmiljømæssige acceptable husholdningsredskaber / hjæl-
pemidler, hvilket er en forudsætning for, at hjælpen kan ydes. 

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 samt krybdyr m.v. skal 
være fjernet fra de rum, medarbejderen passerer, opholder sig i, eller hvor der udføres opgaver. 

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

Dit hjem skal have udvendigt lys, så medarbejderen kan orientere sig. Om vinteren skal der 
være ryddet for sne.

Ønsker fra din leverandør af hjemmehjælp i forhold til hjemmets indretning og anvendelse af 
hjælpemidler skal efterkommes, når dette er velbegrundet i reglerne om arbejdsmiljø for med-
arbejdere, ellers kan det have betydning for udførelsen af hjælpen. 

Der kunne fx blive tale om: 
•  at hjemmet skal indrettes, så hjemmetræner / -hjælper kan benytte de rigtige arbejdsstillinger 
• at der foretages en ommøblering for at tilgodese pladsforholdene 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 arbejdsbelysning
• at de nødvendige arbejdshjælpemidler er til rådighed i hjemmet.
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RETSSIKKERHEDSPRINCIPPER

Mulighed for bisidder
Du har mulighed for at få en selvvalgt bisidder.
En bisidder kan fx 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 eller allerede får hjælp, kan kommunen 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 hjælp, har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for 
hjælpen. Oplysninger fra andre instanser vil om nødvendigt blive indhentet i overensstemmel-
se med regler om samtykke.

Tavshedspligt
Samtlige medarbejdere i kommunen er omfattet af tavshedspligt med hensyn til oplysninger, 
som de måtte blive bekendt med under udførelsen af arbejdet, jf. borgerlig straffelovs § 152, 
forvaltningslovens § 27 og bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 43. 
Tavshedspligten består også efter ansættelsens ophør.

Afgørelse
Visitationen sender et afgørelsesbrev til dig. Der er opstillet en række krav til, hvordan kom-
munens afgørelse om hjælp skal se ud. Kravene står i servicelovens §§ 88 og 89a. I afgørelses-
brevet oplyses og begrundes, hvilken hjælp du er bevilget.

Derudover oplyses formålet med hjælpen og dit valg af leverandør. I afgørelsesbrevet vedlæg-
ges en klagevejledning, hvis afgørelsen rummer afslag på ydelser.
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LOVGRUNDLAG
Tilbuddene i dette katalog tager udgangspunkt i Lov om Social Service (Serviceloven) og Sundheds-
loven. 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. Derud-
over har dette afsnit information om Persondataloven, som beskriver 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 støtte 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 livskvaliteten. 

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 økonomiske hensyn. 

Brugerindflydelse 
§ 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed 
for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen 
fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. 

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

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

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

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borge-
re i alderen 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.
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Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov, jf. dog stk. 1 og 2.

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

Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser 
efter stk. 1-5, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og ak-
tiverende foranstaltninger og om andre måder at gennemføre det forebyggende 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 nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 
3) Madservice. 

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt 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 vedligeholde fysiske eller psykiske fær-
digheder, 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 modtagerens behov.

Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal Kommunalbesty-
relsen 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 tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en de-
mensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med 
hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).

Rehabiliteringsforløb
§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb 
til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre 
personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen 
skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og 
tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i 
samarbejde med den enkelte modtager af forløbet.
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Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet be-
skrivelse 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 nødven-
dige 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 funktionsevne. Hvis modtageren ikke 
gennemfører et rehabiliteringsforløb, 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 funktionsevne. 

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

Træning, vedligeholdende træning og genoptræning 
§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsned-
sættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske fær-
digheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 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. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter § 83 ved 
en konkret, individuel vurdering af behovet 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. Gen-
optræningstilbud efter § 86, stk. 1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op 
på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Tilbud efter § 86, stk. 
2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne 
vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. 

Afgørelser 
§89. I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel, skal ansøgeren skriftligt oplyses om, 
hvilken hjælp der er bevilliget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justerin-
ger i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom til borgeren. 

Tilrettelæggelse og levering af hjælp 
§91. Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge 
mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommu-
nal. 

Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen i medfør af stk. 1 som minimum 
1) Indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller 



57

2) Tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp efter §83, 
adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed 
om hjælpens udførelse, jf. dog stk. 3. 

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

Selvudpeget hjælper 
§94. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en 
person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, 
som derefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang 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 leveret efter § 90.

Kontant tilskud
§95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en per-
son, der har behov for hjælp efter §§83 og 84, kan kommunalbestyrelsen 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 pågældende selv antager. 

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

Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmod-
tageren 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 pågælden-
de indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet 
overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejds-
giver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om 
ansættelse og afskedigelse 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 tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen 
tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. 

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

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
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Økonomisk støtte til forbrugsgoder
§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, 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 ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre 
egnet som opholdssted 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 be-
tydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller lang-
varig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når

1) alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet sva-
rer til et fuldtidsarbejde,

2) der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og
3) kommunalbestyrelsen vurderer, 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 nærtstående bor. Lønnen udgør 
16.556 kr. om måneden. Der betales pensionsbidrag med i alt 12 pct., hvoraf de 4 pct. tilbage-
holdes 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 særlige 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 opfylder 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 udbetales forholdsmæssigt i forhold 
til delingen af pasningsordningen. 

Stk. 5. Der kan ydes én pasningsordning til ét sammenhængende sygdomsforløb eller handicap. 
Samme nærtstående kan dog blive omfattet af pasningsordningen 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 ansættelsesaftale mellem personen og kommunalbestyrelsen, hvor de 
nærmere vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herunder angivelse af, hvem 
den nærtstående er, periodens længde, arbejdsopgaverne, opsigelsesvarsler 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 
kommunens forpligtelse. 
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§ 119. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning 
berettiget til plejevederlag som nævnt i § 120. Det er en betingelse 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 pleje-
hjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etable-
ringen 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 arbejdsind-
tægt, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i 
plejevederlag efter § 120, stk. 1. 

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

1) nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, jf. § 119, passer en døende, 
2) kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter  

§ 95 til hjælp, som familien selv antager, eller 
3) et hospice varetager plejen. 

Stk. 2. Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold. 

Plejeboliger og beskyttede boliger 
§ 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede bo-
liger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan kommunen ikke opkræve 
betaling for den særlige service mv. som følge af plejehjemsopholdet. Sundheds- og ældremi-
nisteren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet regler-
ne for ældreboliger og plejeboliger efter lov om almene boliger mv., og regler om beskyttelse 
mod ufrivillig flytning inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig. 

§ 192a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et ple-
jehjem, 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 gælder 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 ældreministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på en venteliste 
og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads.

ALMENBOLIGLOVEN
§ 54. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og 
personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. 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 
anden kommune til almene ældreboliger, 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 psykisk funktionsevne, skal af den almene boligorganisation udlej-
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es til denne personkreds. Kommunalbestyrelsen 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. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten, jf. dog § 185 b, stk. 3.

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

Stk. 4. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er 
til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer end-
videre for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istand-
sætte boligen ved fraflytning.

§ 58. Ledige almene ældreboliger, som ejes af en region, udlejes 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 
eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Stk. 2. Garantien efter stk. 1 gæl-
der dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem 
efter reglerne i § 58 a.

Stk. 3. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter regler om optagelse på en 
venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads.

§ 58. Ledige almene ældreboliger, som ejes af en region, udlejes 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 regionale 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 byfornyelse 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 beliggenhed. Det er en forudsæt-
ning, at betingelserne efter §§ 54, 57 eller 58 for at få anvist en bolig er opfyldt i bopælskom-
munen og ved flytning til en anden kommune både i bopælskommunen og i tilflytningskom-
munen. Tilflytningskommunens 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 ægtefælle, samlever eller 
registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal den bolig, der tilbydes, være egnet til 2 
personer. Hvis den pågældende ældre eller person med handicap, jf. stk. 1, dør, har en efterle-
vende samlever ret til at fortsætte lejeforholdet.
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SUNDHEDSLOVEN
Formål
§1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og 
behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning 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 sundhedsvæsenet, 
2) Behandling af høj kvalitet
3) Sammenhæng mellem ydelserne
4) Valgfrihed
5) Let adgang til information 
6) Et gennemsigtigt sundhedsvæsen og
7) Kort ventetid på behandling 

§3. Regioner og kommuner er efter reglerne i denne lov ansvarlige for, at sundhedsvæsenet 
tilbyder en befolkningsrettet indsats vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt be-
handling af den enkelte patient. 

Stk.2. Sundhedsvæsenet opgaver udføres af regionernes sygehusvæsen, praktiserende sund-
hedspersoner, kommunerne og øvrige offentlige og private institutioner m.v. 

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

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

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

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren 
mv. samt rådgivning mv. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

Omsorgstandpleje
§ 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der 
på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan 
udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Stk. 2. Personer, der får tilbudt tandpleje på kommunal klinik, kan vælge i stedet at modtage 
tandplejetilbuddet hos praktiserende 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 vederlagsfri hjemmesygepleje efter 
lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.
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§ 139. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om omfanget af og kravene til 
den kommunale hjemmesygeplejerskeordning.

Genoptræning
§ 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter ud-
skrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om gen-
optræningsplaner.

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

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

Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om patienternes  mulighed for 
at vælge mellem genoptræningstilbud.

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 besked om behandlingens formål, og hvem oplysnin-
ger eventuelt videregives til.

Ifølge Persondataloven har klagere og andre registrerede som udgangspunkt følgende rettigheder:
• 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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