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1. Indledning 

Kvalitetsstandarderne på voksen-/ældreområdet 2021 i Vesthimmerlands Kommune indeholder beskri-

velser af det politisk besluttede serviceniveau for indsatser på sundheds- hjælpemiddel- samt pleje- og 

omsorgsområdet. 

 

I kvalitetsstandarderne beskrives det generelle serviceniveau i Vesthimmerlands Kommune. Den hjælp, 

du visiteres til, bygger dog altid på en individuel faglig vurdering med udgangspunkt i dine behov og 

dine drømme. 

 

I helt særlige tilfælde kan Vesthimmerlands Kommune efter en faglig vurdering tildele yderligere hjælp 

end den hjælp kvalitetsstandarderne beskriver.  

 

I hver kvalitetsstandard beskrives lovgrundlag, målgruppe, ydelsens indhold samt forskellige praktiske 

forhold i forbindelse med indsatsen mm.  

 

1.1 Formål 

Kvalitetsstandarderne på voksen-/ældreområdet 2021 har til formål at sikre sammenhæng mellem de 

politiske mål og de ydelser, du som borger modtager samt den økonomiske ramme for området.  

 

Kvalitetsstandarderne er således med til at sikre en ensartet indsats og tydeliggøre, hvad du som bor-

ger kan forvente fra kommunen.  

 

Kvalitetsstandarderne er sammen med sagsbehandlingen med til at sikre dig en høj kvalitet i visitatio-

nen af de enkelte ydelser, så der er overensstemmelse mellem dit behov for støtte og den ydelse, du 

visiteres til. 

 

Hvis du som voksen/ældre oplever problemer og har behov for hjælp som følge af en midlertidig eller 

varig nedsættelse af dit fysiske eller psykiske funktionsniveau, kan kvalitetsstandarderne således give 

dig et indblik i, hvilke muligheder du har for hjælp efter lovgivningen, og hvilke kriterier der skal være 

opfyldt, for at du kan få hjælpen.  

 

1.2 Værdigrundlag  

I Vesthimmerlands Kommune tror vi på, at det er godt at kunne selv og bringe sine egne ressourcer i 

spil, såfremt det er muligt. Dette står beskrevet som et fokusområde i Vesthimmerlands Kommunes 

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 – 2022.  

    

”Alle ønsker et liv med en høj livskvalitet. Et liv, hvor vi kan klare os selv uanset alder, handicap, ud-

dannelse og job. I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi hver dag for, at alle borgere i kommunen 

får de bedst tænkelige muligheder for at leve sunde og selvstændige liv. Det gøres blandt andet gen-

nem rehabilitering, samarbejde med kommunens borgere og deres netværk, og ikke mindst ved hele 

tiden at søge efter nye måder at skabe velfærd og rammer for det gode liv. 

Vi vil møde alle borgere med hjælp, der passer den enkeltes behov, uanset om de kæmper med mang-

lende uddannelse, ledighed, handicap, psykiske lidelser eller er socialt udsatte”1  

 

                                           
1 Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 findes på 

www.vesthimmerland.dk 

 

http://www.vesthimmerland.dk/
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Det er ikke alle, der kan selv, og er du afhængig af andres hjælp, vil Vesthimmerlands Kommune tilby-

de dig den hjælp, kommunen vurderer, du har brug for. Dette ud fra en inddragende tilgang, hvor der 

arbejdes med planer og målsætninger, der kan understøtte din trivsel og give dig størst mulig selvbe-

stemmelse i dit eget liv.  

 

Dette gør vi ved at 

 

 møde dig som borger, der hvor du er med hjælp der passer til dit behov. 

 understøtte dig i dit sunde, fysiske og mentale liv.  

 understøtte dig i at være aktiv i dit eget liv.  

 bidrage med vejledning, rådgivning, hjælpemidler og metoder, som understøtter dig i at leve et 

selvstændigt liv i længere tid.  

 

1.3 Visitation til ydelser 

Når du som borger henvender dig til Vesthimmerlands Kommune med et ønske om at få støtte eller 

hjælp, vil vi i et samarbejde med dig understøtte dig i at blive helt eller delvist selvhjulpen igen, så vidt 

det er muligt.  

  

Sammen med dig undersøger vi altid, om frivillige tilbud, netværk, rehabiliteringsforløb, træning, hjæl-

pemidler - herunder velfærdsteknologi, boligændringer og lignende kan hjælpe dig med at have et 

selvstændigt liv, inden du visiteres til mere kompenserende hjælp.  

 

Hvis du ikke kan blive selvhjulpen igen, vil vi understøtte dig i at leve det liv, du ønsker, indenfor det 

serviceniveau, som er politisk vedtaget.  

 

Rehabilitering 

At Vesthimmerlands Kommune vil støtte dig i at blive helt eller delvist selvhjulpen igen udspringer af 

en rehabiliterende tilgang, hvor du bruger de ressourcer, du har, til at løse de opgaver, du kan. Derfor 

vil du som udgangspunkt blive tilbudt et rehabiliteringsforløb i hjemmet, før du evt. bevilges hjemme-

hjælp. 

 

Et rehabiliteringsforløb er et korterevarende forløb, hvor du trænes i hverdagens aktiviteter eventuelt 

suppleret med anden træning eller indsats. Målet er, at du igen kan klare dig så godt som muligt i 

hverdagen. 

 

Du aftaler sammen med en visitator, hvad der er vigtigt for dig at træne i hverdagen. 

 

 

Visitationskriterier og -principper 

 

Den konkrete og individuelle helhedsvurdering af din aktuelle situation danner baggrund for visitato-

rens/sagsbehandlerens afgørelse om den hjælp, du kan bevilges og herunder i hvilket omfang, hyppig-

hed og varighed. 

 

Vi vurderer dit behov for støtte ud fra følgende niveauer:  

 

1. Lette begrænsninger: Du har mulighed for at være den aktive part og kan med let støtte og 

vejledning udføre aktiviteten.  

2. Moderate begrænsninger: Du har mulighed for at være den aktive part og kan med moderat 

støtte og vejledning udføre aktiviteten.  
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3. Svære begrænsninger: Du har mulighed for at deltage og kan med omfattende støtte, vejled-

ning/guidning udføre aktiviteten.  

4. Totale begrænsninger: Du er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig 

støtte og guidning. 

 

Visitationskriterierne fremgår af kvalitetsstandarderne. 

 

I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi efter følgende visitationsprincipper: 

 

 Vi træffer konkrete, individuelle afgørelser ud fra den enkelte borgers behov. 

 Vi visiterer ensartet med udgangspunkt i gældende lov med tilhørende bekendtgørelser, vejled-

ninger og praksisafgørelser. 

 Vi tilbyder den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. 

 Vi visiterer til tilbud/ydelser på baggrund af en faglig og økonomisk vurdering. 

 

1.4 Hvordan du søger om hjælp 

Hvis du vil søge om hjælp, skal det ske med henvendelse til Bevilling Voksne/Ældre I Vesthimmerlands 

Kommune. 

 

Bevilling Voksen/Ældre 

Frederik IX´s Plads 1 

9640 Farsø 

Tlf.: 99 66 81 70 

 

Telefontid: 

08.00-12.00 alle hverdage 

 

Sikker e-post kan sendes til adressen: sikker-post@vesthimmerland.dk 

 

1.5 Dine pligter 

Når du søger hjælp ved Vesthimmerlands Kommune, er du forpligtet til at give relevante oplysninger 

og aktivt bidrage til at belyse sagen. Du er samtidig forpligtet til løbende at oplyse om væsentlige æn-

dringer i dine livsvilkår, hvis det påvirker den bevilgede ydelse.  

 

Mere konkret er du forpligtet til 

 

 at give relevante og dokumenterede oplysninger ved behandling af ansøgning om hjælp. 

 at deltage aktivt ved udredning og medvirke ved træning for at blive mest muligt selvhjulpen.  

 at oplyse om ændringer i dit funktionsniveau eller ændringer i din husstands samlede ressour-

cer. 

 at være hjemme, når den bevilgede hjælp eller støtte leveres. 

 at stille husholdningsmaskiner, som er sikkerhedsmæssigt i orden til rådighed til rengøring og 

tøjvask. 
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1.6 Hjemmet som arbejdsplads 

Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også arbejdsplads for leverandørens medarbejdere. Det 

betyder, at arbejdsmiljøet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. Derfor kan det være 

nødvendigt at flytte rundt på møbler, fjerne løse tæpper mv., inden du kan modtage hjælp i dit hjem. 

Vi hjælper naturligvis med at finde en løsning, som alle er tilfredse med.  

 

Den medarbejder, der leverer hjælp til dig, må ikke ryge i dit hjem, og du må ikke ryge i hjemmet, så 

længe medarbejderen er hos dig. Hvis du til daglig ryger i dit hjem, skal du lufte ud inden medarbejde-

ren kommer, hvis du har fysisk mulighed for det.  

Har du husdyr, skal denne/disse opholde sig i et andet rum, så længe medarbejderen er der. 

 

1.7 Hvordan sikrer vi kvaliteten i den hjælp, du er bevilget 

 Vi foretager løbende tilfredshedsundersøgelser i forbindelse med revisitation. 

 Vi foretager tilfredshedsundersøgelser på politisk udpegede områder. 

 Der føres eksternt tilsyn med de kommunale og private leverandører af ydelserne. 

 

I øvrigt henviser vi til kommunens tilsynspolitik, som findes på www.vesthimmerland.dk 

 

1.8 Krav til leverandør 

Vi har fastsat forskellige krav til leverandørerne, hvilket betyder, at: 

 

 Alle medarbejdere bærer uniform samt navneskilt med tydelig angivelse af medarbejderens og 

leverandørens navn og logo 

 Alle medarbejdere skal leve op til kommunens værdier 

 Alle medarbejdere skal overholde tavshedspligt jf. straffeloven § 152, og tavshedspligten ophø-

rer ikke ved fratrædelse. Der er livslang tavshedspligt. 

 Alle medarbejdere, der udfører personlig pleje, skal være uddannet eller under uddannelse in-

denfor social og sundhedsområdet. I vikariater og til afløsning kan der være medarbejdere, der 

er introduceret til opgaverne 

 Praktisk hjælp kan udføres af uuddannede medarbejdere, der er introduceret til opgaven. Der er 

ikke krav om, at det er den/de samme medarbejdere, der kommer hver gang 

 

Du kan læse mere om leverandørerne på www.vesthimmerland.dk  

 

  

1.9 Klagemulighed 

Hvis du får afslag på en ansøgning, eller ikke er tilfreds med den bevilligede indsats, kan du for nogle 

typer af ydelser klage over afgørelsen. Der sendes en klagevejledning ud med afgørelsen.  

  

http://www.vesthimmerland.dk/
http://www.vesthimmerland.dk/
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2. Kvalitetsstandarder 
 

På de følgende sider fremgår de forskellige kvalitetsstandarder, som alle er opbygget på følgende må-

de: 

 

Kvalitetsstandard 
 

Ydelse:  
Lovgrundlag 

Lovgrundlag for ydelse Lov og paragraf 

Hvem kan få ydelsen Hvilken målgruppe retter ydelsen sig imod 

Hvad indeholder ydelsen Aktiviteter der ydes inden for ydelsen 

Egenbetaling Beskrivelse af hvad du som borger skal betale for 

ydelsen, og hvilke udgifter der kan tilgå 

Leverandør af ydelsen Hvem leverer ydelsen 

Visitations- og bevillingskompe-

tence 

Hvem kan træffe afgørelse om ydelsen 

Sagsbehandlingsfrister og opfølg-

ning 

Sagsbehandlingsfristen er den tid, der kan forventes 

at gå fra Vesthimmerlands Kommune har modtaget 

ansøgningen, og til der er truffet en afgørelse, hvil-

ket kan variere en del efter sagens karakter. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Rehabilitering i eget hjem 
Serviceloven § 83a 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 83 a 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsaf-

grænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktions-

evne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre 

personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp 

efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel, konkret og 

tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. 

Hvem kan få ydelsen? Du kan tilbydes rehabilitering i eget hjem, hvis du søger eller 

allerede er bevilget hjælp efter servicelovens § 83, og hvis det 

vurderes, at du kan blive helt eller delvis selvhjulpen ved at del-

tage i rehabiliteringsforløbet.  

 

Målet med ydelsen er, at du udvikler eller genvinder hele eller 

dele af funktionsevnen, så du igen bliver helt eller delvist selv-

hjulpen.  

 

Det gør vi ved 

 

 at støtte, motivere, guide og vejlede dig i væsentlige føl-

ger af dit nedsatte fysiske eller psykiske funktionsniveau. 

 at tilrettelægge udførelsen af personlig hjælp så dine fær-

digheder udvikles eller fastholdes. 

 at støtte dig i at kunne mestre din tilværelse så godt som 

muligt, så du bevarer livsindhold og livskvalitet.  

 at yde en helhedsorienteret indsats efter dit behov. 

 

Ydelsen bevilges ud fra en helhedsvurdering af dit funktionsni-

veau og almentilstand. Det er en visitator, der vurderer, om du 

kan indgå i et rehabiliteringsforløb. 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Ydelsen indeholder rehabilitering i forhold til den/de ydelse(r), du 

har søgt om hjælp til, med det formål at du bliver helt eller del-

vis selvhjulpen.  

 

I et samarbejde med dig opstilles mål for rehabiliteringsforløbet, 

og disse kan ændres efter behov.  
 

Rehabilitering bevilges i en tidsafgrænset periode på op til 12 

uger med mulighed for forlængelse. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Rehabilitering i eget hjem 
Serviceloven § 83a 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Ydelsen indeholder ikke: 

 

 Almindelig oplæring i dagligdags aktiviteter som eksem-

pelvis madlavning og rengøring. 

 Ren passiv behandling såsom terapi, massage mv.  

 Motion og bevægelse som du selvstændigt kan varetage 

ved almene aktiviteter. 

Egenbetaling Ydelsen er uden egenbetaling, men der kan være udgifter til 

hjælpemidler. 

Leverandør af ydelsen Du bestemmer selv, hvem der skal levere ydelsen. Følgende le-

verandører kan levere ydelsen: 

 

 Den kommunale leverandør.  

 En privat leverandør.  

 

Både den kommunale leverandør og private leverandører skal 

godkendes af den kommunale myndighed og leve op til kommu-

nens kvalitetskrav for levering af personlig og praktisk hjælp. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til rehabilitering i eget hjem. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Rehabiliteringen iværksættes hurtigst muligt.  

Du bliver kontaktet af Bevilling Voksen/Ældre senest 7 dage ef-

ter, du har henvendt dig. 

 

Hjælpen tilpasses løbende til udviklingen i din funktionsevne.  

 

Ved afslutningen af rehabiliteringsforløbet følges der op på, om 

du har nået de opsatte mål. 

 

Hvis du ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal dit behov 

for støtte i henhold til Serviceloven § 83 vurderes. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Personlig hjælp og pleje 
Serviceloven § 83 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 83 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde  

1) personlig hjælp og pleje. 

Hvem kan få ydelsen? Du kan få tilbudt personlig hjælp og pleje, hvis du på grund af 

midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opga-

ver.  

 

Når du søger om personlig hjælp og pleje, tilbydes du indled-

ningsvist et rehabiliteringsforløb. Hvis du trods rehabiliteringsfor-

løbet har behov for hjælp til personlig pleje, kan du få hjælp til 

den del af din personlige pleje, som du ikke selv kan varetage. 

 

Ydelsen tildeles ud fra en helhedsvurdering af dit funktionsniveau 

og almen tilstand.  

 

Målet med ydelsen er 

 

 at støtte, motivere, guide og vejlede dig i væsentlige føl-

ger af dit nedsatte fysiske eller psykiske funktionsniveau. 

 at tilrettelægge udførelsen af personlig hjælp, så dine 

færdigheder udvikles eller fastholdes. 

 at støtte dig i at kunne mestre din tilværelse så godt som 

muligt, så du bevarer livsindhold og livskvalitet.  

 at yde en helhedsorienteret indsats efter dit behov. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Personlig hjælp og pleje 
Serviceloven § 83 

Hvad indeholder ydel-

sen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Ydelsen kan eksempelvis indeholde: 

 

 Hjælp til personlig hygiejne i form af: 

o øvre og nedre toilette. 

o bad 1 gang ugentligt. 

o hårvask og føntørring. 

o Hudpleje. 

o Tandbørstning. 

o protesepleje og mundhygiejne. 

o Barbering. 

o negleklipning. 

 Af- og påklædning. 

 Toiletbesøg. 

 Forflytning. 

 Vending/lejring. 

 Oprydning efter ovenstående. 

 

Ved visitationen vurderes dit behov for støtte og vejledning, og 

tildelingen af ydelser sker i samråd med dig. Personlig hjælp kan 

tilbydes uafhængig af tidspunkt på døgnet, dog således at formå-

let med hjælpen opfyldes. 

Ydelsen kan gives 24 timer i døgnet alle ugens dage. 

 

Ydelsen bad leveres ikke på helligdage samt datoerne: 1. maj, 5. 

juni og 31. december. 

 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Ydelsen indeholder eksempelvis ikke: 

 

 Speciel fodpleje (herunder negleklipning hvis du har suk-

kersyge og/eller kredsløbsforstyrrelser). 

 Ledsagelse til læge eller sygehus. 

 Sætning af hår i form af fx oprulning af curler. 

Egenbetaling Hygiejnemidler som sæbe, creme mv., samt evt. en føntørrer, 

skal du selv indkøbe. 

Har du brug for en badebænk, skal du også selv sørge for at an-

skaffe den.  

 

Du har mulighed for at tilkøbe ekstra plejeydelser ved en privat 

leverandør. Hvis du indgår aftale om køb af ekstra ydelser, skal 

du selv betale for disse. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Personlig hjælp og pleje 
Serviceloven § 83 

Leverandør af ydelsen Du vælger selv, hvem der skal levere ydelsen. Følgende leveran-

dører kan levere ydelsen: 

 

 Den kommunale leverandør.  

 En privat leverandør.  

 Personer over 18 år, som du selv har udpeget til at udføre 

arbejdet. Personen ansættes og aflønnes af kommunen jf. 

Serviceloven § 94. 

 Hjælpere som du selv antager, såfremt du er bevilget 

hjælp jf. Serviceloven § 95. 

 

Alle leverandører skal godkendes af den kommunale myndighed 

og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af personlig 

hjælp og pleje. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til personlig hjælp og pleje.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Ydelsen iværksættes hurtigst muligt og senest 7 hverdage efter 

visitationsbesøget. 

 

Der følges op på bevillingen mindst en gang om året. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Praktisk hjælp, rengøring, tøjvask og indkøb 
Serviceloven § 83 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 83 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde  

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 

hjemmet. 

Hvem kan få ydelsen? Du kan bevilges hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opga-

ver i hjemmet (hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb), hvis du 

har midlertidigt eller længerevarende nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer, som gør, at du 

ikke selv kan udføre disse opgaver. 

 

Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af dit funktionsni-

veau og almentilstand, samt din husstands samlede ressourcer.  

 

Når du henvender dig for at søge praktisk hjælp tilbydes du et 

rehabiliteringsforløb. Det betyder, at du som udgangspunkt bli-

ver tilbudt træning, vejledning og eventuelt hjælpemidler for at 

kunne klare dig selv. Desuden ydes praktisk hjælp med afsæt i 

’hjælp til selvhjælp’, og vi bringer velfærdsteknologiske hjælpe-

midler i anvendelse, hvor det er muligt. 

 

Målet med ydelsen er: 

 

 at afhjælpe væsentlige følger af din nedsatte fysiske eller 

psykiske funktionsevne. 

 at tilrettelægge udførelsen af praktisk hjælp, så dine fær-

digheder udvikles eller fastholdes, og du er så aktiv i ud-

førelsen som muligt. 

 at støtte dig i at kunne mestre din tilværelse så godt som 

muligt, så du bevarer livsindhold og livskvalitet. 

 at yde en helhedsorienteret indsats efter dine behov. 

 

Bytteydelser: 

Du har mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp 

end den, du er visiteret til. Hvis du vil bytte opgaver, aftales det 

med den, der kommer og udfører opgaven. Opgaverne skal være 

sikkerhedsmæssigt forsvarlige at udføre og må ikke tage mere 

tid, end der normalt bruges på de aftalte opgaver. Hvis du ofte 

bytter ydelser, skal det vurderes, om du er visiteret til de rette 

ydelser. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Praktisk hjælp, rengøring, tøjvask og indkøb 
Serviceloven § 83 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Ydelsen kan eksempelvis indeholde: 

 

Rengøring: 

 Gulvvask (forudsætter at gulvet er støvsuget inden). 

 Støvsugning ved robotstøvsuger, som man selv an-

skaffer. 

 Tør/våd aftørring af flader i ståhøjde. 

 Skift af sengelinned. 

 Rengøring af køleskab, vaske, spejle og toilet. 

 

Du kan modtage praktisk hjælp til rengøring af daglige opholds-

rum svarende til en ældrebolig på 67 m2 omfattende daglig op-

holdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré. 

 

Rengøring ydes som udgangspunkt hver 2. uge. For at modtage 

rengøring oftere, skal du have veldokumenterede objektive lidel-

ser, der nødvendiggør oftere rengøring.  

 

Hovedrengøring/omfattende oprydning: 

Der kan undtagelsesvist bevilges hjælp til hovedrengø-

ring/omfattende oprydning. Målet hermed er at støtte dig i udfø-

relsen af hovedrengøringsopgaver for at øge det generelle rengø-

ringsniveau i dit hjem.  

 

Du kan bevilges hovedrengøring/omfattende oprydning, hvis dit 

funktionsniveau er svært begrænset, og du kun med omfattende 

hjælp kan udføre aktiviteten. Både dit og husstandens funktions-

niveau er med i betragtningen. 

 

Du skal i forvejen modtage hjælp til rengøring og samtidig være 

berettiget til hjælp til personlig pleje.   

 

Støtten omfatter hovedrengøring i de rum, der benyttes til dag-

lig, og som i forvejen er omfattet af den almindelige tildelte ren-

gøring. 

 

Tøjvask: 

 Sortere tøj/starte vaskemaskine. 

 Ophængning af tøj/tørretumbling. 

 Lægge tøj sammen og lægge tøj på plads. 

 

Tøjvask ydes som udgangspunkt hver 2. uge 

 

Indkøb: 

 Udarbejdelse af indkøbsliste. 

 Bestilling af dagligvarer til udbringning én gang om ugen. 

 Sætte varer på plads. 



 

14 

 

Kvalitetsstandard 

Ydelse: Praktisk hjælp, rengøring, tøjvask og indkøb 
Serviceloven § 83 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Du kan ikke modtage praktisk hjælp som rengøring, tøjvask og 

indkøb, hvis du selv er i stand til at klare opgaven, eller hvis en 

anden person i husstanden kan klare opgaven.  

 

Derudover indeholder ydelsen ikke: 

 

Rengøring: 

 Rengøring ved flytning og efter håndværkere. 

 Gardinvask og vask af persienner. 

 Rensning af gulvtæpper, madrasser og møbelbetræk. 

 Vinduespudsning.  

 Indvendig/udvendig trappevask. 

 Rengøring på grund af husdyr i hjemmet. 

 Flytning på møbler på mere end 6 - 8 kg. 

 Hvis der står mange nipseting, tørres der ikke støv af. 

 Snerydning. 

 Havearbejde. 

 Pasning af husdyr. 

 Oprydning efter gæster eller logerende. 

 

Hovedrengøring/Omfattende oprydning: 

 Hovedrengøring efter håndværkere eller i forbindelse 

med flytning. 

 Vinduespudsning. 

 Hovedrengøring på grund af husdyr. 

 

Tøjvask: 

 Vask af tøj for andre i husstanden. 

 Vask på vaskeri. 

 Strygning og rulning. 

 Hente og bringe tøj til vaskeri og lignende. 

 Gardinvask. 

 

Indkøb: 

 Hvis du selv er i stand til at kontakte leverandør af dag-

ligvarer, er du ikke berettiget til betalt udbringning 

 Afhentning af apotekervarer. 

Egenbetaling Du skal selv sørge for rengøringsmidler, støvsuger, gulvmoppe 

og strøm 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Praktisk hjælp, rengøring, tøjvask og indkøb 
Serviceloven § 83 

Leverandør af ydelsen Du vælger selv, hvem der skal levere ydelsen.  

 

Følgende leverandører kan levere ydelsen: 

 

 Den kommunale leverandør. 

 En privat leverandør.  

 Personer over 18 år, som du selv har udpeget til at udføre 

arbejdet. Personen ansættes og aflønnes af kommunen jf. 

Serviceloven § 94. 

 Hjælpere som du selv antager, såfremt du er bevilget 

hjælp jf. Serviceloven § 95. 

 

Alle leverandører skal godkendes af den kommunale myndighed 

og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af praktisk 

hjælp. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til praktisk hjælp, rengøring, 

tøjvask og indkøb.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingsfrist på tre uger på hjælp eller støtte 

til praktiske opgaver. 

Der følges op på bevillingen en gang om året. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Madservice for hjemmeboende  
Serviceloven § 83 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 83 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde madservice. 

Hvem kan få ydelsen Hvis du på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 

ikke længere selvstændigt er i stand til at tilberede varm mad, 

kan du få hjælp til dette. 

 

Hvis du har behov for hjælp til at klare de daglige måltider, bli-

ver du først tilbudt et rehabiliteringsforløb. Hvis du efter et gen-

nemført rehabiliteringsforløb fortsat har behov for hjælp, kan du 

få hjælp til de nedenfor nævnte opgaver i forbindelse med de 

måltider, du ikke selv kan varetage. 

 

Hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af dit funktionsni-

veau og almene tilstand. 

 

Formålet med hjælp til mad og måltider er at bevare din sund-

hedstilstand og fremme din livskvalitet ved at sikre, at du får den 

mad og drikke, du har brug for.  

Hvad indeholder ydel-

sen 

 

 

Ydelsen kan eksempelvis indeholde: 

 

 Levering af middagsmåltid (hovedret/biret). 

 Special kost. 

 Opvarmning af tilberedt mad. 

 Rådgivning om ernæring. 

 Opvask efter ovenstående – dog max en gang dagligt. 

I særlige tilfælde kan vi hjælpe dig med at lave mad, hvis det 

vurderes at have til formål at udvikle eller fastholde dine funkti-

oner i forhold til madlavning. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Ydelsen indeholder eksempelvis ikke: 

 

 Servering af mad for gæster. 

 Oprydning efter gæster. 

Egenbetaling Du skal betale for de enkelte måltider, du får leveret.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Madservice for hjemmeboende  
Serviceloven § 83 

Leverandør af ydelsen Du vælger selv, hvem der skal levere ydelsen.  

 

Følgende leverandører kan levere ydelsen: 

 

 Den kommunale leverandør.  

 En privat leverandør.  

 Personer over 18 år, som du selv har udpeget til at udføre 

arbejdet. Personen ansættes og aflønnes af kommunen jf. 

Serviceloven § 94. 

 Hjælpere som du selv antager såfremt du er bevilget 

hjælp jf. Serviceloven § 95. 

 

Alle leverandører skal godkendes af den kommunale myndighed 

og leve op til kommunens kvalitetskrav for levering af madser-

vice. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til madservice.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingsfrist på 7 dage ved henvendelse om 

madservice. 

 

Der er opfølgning på bevillingen en gang om året. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere 
Serviceloven § 95 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 95 

Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp 

til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 

84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til 

hjælp, som den pågældende selv antager. 

Hvem kan få ydelsen Du er i målgruppen for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, 

hvis du er over 18 år og har en betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne, og dit behov for personlig hjælp og 

pleje, praktisk hjælp samt ledsagelse ikke kan tilgodeses med 

hjælp efter Serviceloven §§ 83, 84 og 97. 

 

Hjælpens omfang skal være minimum 20 timer om ugen.   

 

Formålet er, at sikre dig mulighed for selv at udvælge og ansæt-

te de nødvendige hjælpere med henblik på at skabe en fleksibel 

og sammenhængende løsning, som giver dig mulighed for at 

leve en så selvstændig tilværelse i dit hjem som muligt.   

 

Generelt  

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at du 

er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Såfremt 

det er relevant, kan der være mulighed for oplæring i opgaverne. 

Det er desuden en betingelse, at du kan fungere som arbejdsgi-

ver for hjælperne, medmindre du indgår aftale med en nærtstå-

ende, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet 

overføres til din nærtstående, foreningen eller den private virk-

somhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgi-

verbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om 

ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den 

nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd 

med dig. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere 
Serviceloven § 95 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Ydelsen består af et kontant tilskud til dækning af udgifter til 

ansættelse af hjælpere til personlig pleje og praktisk hjælp i 

hjemmet som eksempelvis: 

 

 Personlig hygiejne.  

 Af- og påklædning. 

 Toiletbesøg.  

 Tandbørstning.  

 Madlavning.  

 Spisning.  

 Tøjvask, rengøring og eventuelle andre gøremål i hjem-

met.  

 

Udmåling af hjælpen sker med udgangspunkt i de kommunale 

kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje.  

 

Der foretages en konkret individuel vurdering af dit behov for 

hjælp. Afløsning af ægtefælle, forældre eller andre nære pårø-

rende med bopæl i dit hjem, eller aflastning udenfor hjemmet, 

indgår i den samlede udmåling af hjælp, men fratrækkes det 

kontante tilskud til ansættelse af hjælpere. Dette for at undgå 

dobbeltkompensation.  

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Ydelsen indeholder eksempelvis ikke: 

 

 Ledsagelse udenfor hjemmet, der forudsættes dækket 

gennem en ledsagerordning jf. servicelovens § 97. 

 Overvågning jf. Ankestyrelsens principafgørelse 63-15. 

 Hjælp til at varetage arbejdslederfunktionen. 

 Større håndsrækninger som fx havearbejde, malerarbejde 

og andre større vedligeholdelsesarbejder indgår ikke i 

ydelsen. 

 Bevillingen kan ikke medtages til udlandet. Ekstra udgifter 

i forbindelse med ferie. 

 Bliver du indlagt på et sygehus, er Region Nordjylland an-

svarlig for at sikre den nødvendige personlige og prakti-

ske hjælp under sygehusopholdet, og der udbetales der-

for ikke tilskud under indlæggelse. 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling. 

Leverandør af ydelsen 

 

 

 

Du ansætter selv dine hjælpere. Hjælperne skal være fyldt 18 år. 

Der stilles ingen uddannelsesmæssige krav. 

 

Vælger du at anvende et arbejdsgiverfirma, skal dette være god-

kendt af Socialtilsynet.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere 
Serviceloven § 95 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til kontant tilskud til ansættelse 

af hjælpere. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere 
Serviceloven § 95 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingsfrist på 8 uger til denne ydelse. 

Minimum en gang årligt foretager Bevilling Voksen/Ældre opfølg-

ning og tilsyn for at sikre, at der er overensstemmelse mellem 

bevilling og behov for hjælp, indhold i indsatsen og måden hvor-

på opgaven udføres. Ved nystartede ordninger gennemføres op-

følgning og tilsyn allerede efter 3 måneder. 

Ved opfølgning og tilsyn vurderer visitatoren desuden:  

 Hvorvidt du får den hjælp og støtte, der er påkrævet 

(ændringer i din helbredssituation, ændringer i aktivitets-

niveau, ændringer i hjælp fra husstanden mv.). 

 Din evne til at varetage arbejdslederansvaret (herunder 

afholdelse af MUS og personalemøder, fastlæggelse af 

vagtplaner, daglig instruktion i arbejdet, evt. konflikter 

med hjælperne, flow i hjælperansættelser, vikarforbrug, 

ferieplanlægning mv.).  

 Din (eller nærtståendes eller arbejdsgivervirksomhedens 

evne til evt. at varetage arbejdsgiveransvaret (herunder 

tegning af lovpligtige forsikringer, timeopgørelser, indbe-

retning af sygdom mv.).  

I forbindelse med opfølgning og tilsyn kan der ske ændring af din 

timeudmåling og tilskud baseret på en konkret og individuel fag-

lig vurdering.  

Du er forpligtet til at oplyse om ændringer, der kan have betyd-

ning for hjælpen, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 2.  

Opfølgning på ordningernes økonomi:  

Tildeling af hjælp og fastsættelse af timeantallet efter Servicelo-

vens § 95 danner grundlag for udmåling af det kontante tilskud 

til ansættelse af hjælpere. Opfølgning og tilsyn med kontant til-

skud omfatter også ordningens økonomi, ligesom der skal aflæg-

ges regnskab til Vesthimmerlands Kommune én gang årligt.  

Herudover skal der månedligt indsendes dokumentation til Vest-

himmerlands Kommune over forbrugte timer og andre udgifter, 

som Vesthimmerlands Kommune har dækket efter regning (vi-

kardækning, kurser mv.).  

Budgetrammen for det kontante tilskud skal overholdes. Såfremt 

der er anvendt færre timer end udmålt, skal tilskuddet hertil til-

bagebetales.  

Arbejdslederen skal attestere det månedlige forbrug, hvis ar-

bejdsgiveransvaret er overdraget til eksternt firma eller forening. 

Vesthimmerlands Kommune udarbejder årligt regnskab for de 

borgere, hvor kommunen varetager lønadministrationen.  

Såfremt de udmålte timer ikke dækker dit behov eller der sker 

ændringer, skal du straks kontakte kommunen, som vil foretage 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig syg-

dom 
Serviceloven § 118 

Lovgrundlag for ydelse Servicelovens § 118 

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at 

passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, 

herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kom-

munalbestyrelsen, når; 

1) alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for 

hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde, 

2) der er enighed mellem parterne om etablering af pas-

ningsforholdet og 

3) kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende 

hensyn, der taler imod, at der er den pågældende person, 

der passer den nærtstående. 

Hvem kan få ydelsen Du tilhører målgruppen, hvis du har en betydelig og varigt ned-

sat fysisk eller psykisk funktionsevne herunder også demens, 

samt en indgribende kronisk, langvarig, eller uhelbredelig syg-

dom.  

 

Ved langvarig sygdom forstås normalt lidelser, der forventes at 

vare et år eller mere.  

 

Ved uhelbredelig, alvorlig sygdom forstås tilfælde, hvor der på 

trods af behandling, ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller 

lindring, men alene en vis livsforlængelse. 

 

Det er en betingelse, at alternativet til ordningen er døgnophold 

uden for hjemmet, f.eks. i plejebolig, botilbud eller lignende og 

at plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig syg-

dom 
Serviceloven § 118 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Ydelsen består af praktisk og personlig pleje samt almindelige 

omsorgs- og pasningsopgaver. 

 

Formålet med indsatsen er, at du i en afgrænset, kortere periode 

kan modtage pleje og omsorg fra en nærtstående, når 

 

 indsatsen har et omfang, der svarer til fuldtidsarbejde og 

dermed ikke er foreneligt med et erhvervsarbejde og  

 der er behov for at overveje og planlægge hvilke foran-

staltninger, der er behov og mulighed for på længere sigt 

eller 

 der er behov for varetagelse af særlige omsorgsopgaver, 

som f.eks. deltagelse i behandlinger på sygehus.  

 

Det er videre formålet med ordningen, at den sikrer muligheden 

for fleksibilitet og løbende tilpasning afhængigt af behovet. 

 

Der kan bevilges en pasningsordning til et sammenhængende 

sygdomsforløb eller handicap. 

 

En pasningsordning kan bevilges op til seks måneder og kan for-

længes med op til tre måneder, hvis der er særlige forhold der 

taler for det. 

 

Det er muligt efter aftale at opdele ansættelsesperioden i to pe-

rioder af indtil tre måneder.  

 

En deling af ansættelsesperioden eller aftale om ansættelsespe-

rioder på minde end tre måneder kan ikke efterfølgende ændres. 

Aftale om ansættelsesperiode skal ske ved ansættelsesforholdets 

begyndelse. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Har du en terminalerklæring, er du ikke del af målgruppen. 

 

Serviceloven § 118 supplerer de øvrige muligheder i serviceloven 

for pasning af børn og voksne med handicap eller alvorlig syg-

dom, men kan ikke ydes samtidig med, at du eksempelvis mod-

tager tabt arbejdsfortjeneste til pasning af børn. 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig syg-

dom 
Serviceloven § 118 

Leverandør af ydelsen Der skal være tale om en nærtstående, f.eks. ægtefælle, samle-

ver, børn, forældre eller andre, herunder også personer uden 

slægtsrelation med en så tæt tilknytning til personen med handi-

cap eller alvorlig sygdom, at det er nærliggende, at personen 

varetager pasningsordningen. Der kan ansættes flere personer 

under samme pasningsordning, hvis alle opfylder betingelserne 

for ansættelse. 

Det er en forudsætning, at den ansatte har tilknytning til ar-

bejdsmarkedet.  

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/ Ældre træffer afgørelse om, du er berettiget til 

ydelsen, ligesom det er Bevilling Voksen/Ældre, der afgør, om 

der i din sag er forhold som eksempelvis faglige hensyn af syge-

plejefaglig karakter eller andre særlige forhold, der taler imod 

etablering af ordningen. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er 4 ugers sagsbehandlingsfrist. 

 

Bevilling Voksen/Ældre følger løbende op på om ordningen fun-

gerer efter hensigten, herunder at pasningsordningen ændres, 

hvis behovet ændres. 

 

Du eller den ansatte har pligt til at underrette kommunen, hvis 

der sker ændringer i din tilstand, som kan påvirke ansættelses-

forholdet. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Plejevederlag til pasning af døende 
Serviceloven § 119 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 119 

Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget 

hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag som nævnt i 

SEL § 120. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hos-

pitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigt-

sløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæg-

gelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebo-

lig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indfor-

stået med etableringen af plejeforholdet.   

Hvem kan få ydelsen Du kan komme i betragtning til plejevederlag til pasning af dø-

ende, hvis du har et ønske om/behov for at passe et familiemed-

lem eller nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem.  

 

For at få bevilget plejevederlag til pasning af døende skal følgen-

de være gældende for den døende: 

 

 Hospitalsbehandling er efter lægelig vurdering udsigtsløs. 

 Prognosen er kort levetid – som oftest to til seks måne-

der. 

 Den døendes tilstand nødvendiggør ikke indlæggelse, for-

bliven på sygehuset, ophold på plejecenter eller lignende. 

 Den døende er indforstået med etablering af plejeforhol-

det. 

 Den døende er plejekrævende. 

 Der foreligger en terminalerklæring på ovenstående. 

 

Som modtager af plejevederlaget skal du være i stand til at: 

 

 varetage omsorg og lindring. 

 varetage praktisk hjælp og støtte. 

 opholde dig hos den døende i de tidsrum på døgnet, hvor 

plejebehovet er størst.  

 

Som modtager af plejevederlaget har du pligt til at oplyse om 

ændringer i den døendes funktionsevne, såfremt det indebærer, 

at behovet for hjælp ændres, herunder også indlæggelser.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Plejevederlag til pasning af døende 
Serviceloven § 119 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Ydelsen medfører, at du modtager godtgørelse i form af plejeve-

derlag i den periode, hvor du har tabt arbejdsfortjeneste. Dette 

med henblik på, at du kan give omsorg og skabe nærvær for den 

døende og hjælpe og støtte den sidste tid.  

 

Der udbetales plejevederlag indtil 14 dage efter dødsfaldet. 

 

Plejevederlaget kan deles mellem flere personer og kan gives på 

fuld- eller deltid. 

 

Plejeforholdet kan til enhver tid afbrydes: 

 

 Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets af-

slutning. 

 Ved den døendes ophold på mere end 14 dage på syge-

hus eller hospice. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Plejevederlaget kan ikke udbetales, når den døende bor i pleje-

bolig, på hospice og lignende.  

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling. 

Leverandør af ydelsen Plejevederlaget udbetales af den kommune, hvor plejen foregår.  

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til plejevederlag. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingsfrist på 14 dage.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Forebyggende hjemmebesøg 
Serviceloven § 79a 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 79a 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende 

hjemmebesøg til alle de borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i 

kommunen, jf. dog stk. 2-4. 

 

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et forebyggen-

de hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres 

fyldte 75. år og deres fyldte 80. år. 

 

Stk. 3: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende 

hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen i deres 

fyldte 70. år. 

 

Stk. 4: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende 

hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, 

som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk 

funktionsevne og som bor i kommunen.     

Hvem kan få ydelsen Du tilbydes forebyggende hjemmebesøg 

 

 hvis du fylder 70 år og bor alene. 

 når du fylder 75 og 80 år. 

 fra og med det år du fylder 82 år (årligt). 

 hvis du er 65 år eller ældre og bliver enke/enkemand (in-

denfor de første måneder efter dødsfaldet). 

 hvis du er 65 år eller ældre og er særlig sårbar, gennem-

går livsændringer, har været indlagt eller lignende.  

Hvad indeholder ydel-

sen 

Et forebyggende hjemmebesøg giver dig mulighed for at drøfte 

emner, som har betydning for din dagligdag. Det kan være i for-

hold til trivsel, sociale netværk, bolig og nærmiljø, sundhedstil-

stand, funktionsevne, aktiviteter og interesser. Samtalen kan 

også berøre eksistentielle emner som sorg, tab, identitet, isolati-

on og død. 

 

På baggrund af samtalen vil du blive tilbudt information om for-

skellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, samt blive 

vejledt om de aktiviteter og støttemuligheder, som findes i 

kommunen. Samtalen er fortrolig og varer i ca. en time.  

 

I forbindelse med hjemmebesøget har du mulighed for at aftale 

eventuelle opfølgende besøg.  

Du har altid mulighed for at henvende dig til de forebyggende 

ældrerådgivere, hvis du har et behov fore et forebyggende 

hjemmebesøg og er i målgruppen herfor.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Forebyggende hjemmebesøg 
Serviceloven § 79a 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Du er ikke i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, hvis du 

i forvejen modtager både personlig og praktisk hjælp.  

 

Det er ikke muligt at få bevilget hjemmehjælp, træning eller 

hjælpemidler i forbindelse med hjemmebesøget.  

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling forbundet med tilbuddet. 

Leverandør af ydelsen De forebyggende hjemmebesøg udføres af Vesthimmerlands 

Kommunes forebyggende ældrerådgivere. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Der er ingen visitation til tilbuddet.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du og den forebyggende ældrerådgiver aftaler, hvornår der skal 

følges op med en kontakt mellem jer. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Klippekort til hjemmeboende ældre 
 

Lovgrundlag for ydelse I Finansloven for 2015 blev det vedtaget at styrke livskvaliteten 

for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ved at give kommu-

nerne mulighed for at bevilge hjælp til ydelser, der ligger udover 

det serviceniveau, der i øvrigt er i kommunen.   

Hvem kan få ydelsen Klippekortsordningen er fortrinsvis for borgere over 67 år, som 

har begrænset mobilitet. Det vil sige, at du ikke er i stand til at 

forlade dit hjem uden en form for fysisk ledsagelse af en anden 

person. Denne begrænsning kan have sin årsag i fysisk, psykisk 

eller sociale forhold.    

 

Du er omfattet af målgruppen, hvis du bor i eget hjem og har 

fået bevilliget personlig hjælp og praktisk bistand efter servicelo-

ven § 83 og har behov for omfattende hjælp til at klare personli-

ge og praktiske gøremål. Ved omfattende hjælp forstås, at du 

modtager hjælp flere gange i døgnet. 

 

Du er også omfattet af klippekortsordningen, hvis du modtager 

mindre omfattende hjælp til at klare personlige og praktiske gø-

remål og samtidig har svært ved at få hverdagen til at fungere 

på grund af nedsat mental funktion eller andre særlige behov.  

 

Har du i forvejen en ledsagerordning eller kommer i dagcenter 

samt i øvrigt vurderes at have et godt netværk, er du ikke beret-

tiget til klippekort.  

Hvad indeholder ydel-

sen 

Du er selv med til at bestemme, hvad den ekstra tid fra klippe-

kortordningen skal bruges på. Du har med klippekortet mulighed 

for en halv times ekstra hjemmehjælp hver uge, og du kan op-

spare til maksimalt tre timer. Benytter du ikke de opsparede ti-

mer bortfalder de. 

 

Klippekortet kan blandt andet bruges til: 

 

 Hjælp til bagning om madlavning. 

 Højtlæsning. 

 Gåtur. 

 Købe tøj, sko og gaver. 

 En tur til frisør. 

 Besøg hos venner og familie. 

 En tur på kirkegården. 

 Restaurant/cafe besøg. 

 Socialt samvær i hjemmet med hjælper. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Klippekort til hjemmeboende ældre 
 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Klippekortsordningen kan ikke bruges til: 

 

 Rengøring. 

 Hovedrengøring. 

 Hjælp til håndværksmæssige opgaver. 

 Havearbejde. 

 Hjælp der i forvejen kan bevilges efter serviceloven § 83. 

 

Har du brug for særlige hjælpemidler til aktiviteten, skal du selv 

sørge for disse. 

Egenbetaling Du skal selv betale for transport, entre og forplejning. Dette om-

fatter også hjælpers eventuelle omkostninger.  

Leverandør af ydelsen Den leverandør, som du har valgt til at levere personlig pleje. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Hvis du ønsker klippekort kontaktes Bevilling Voksen/Ældre. 

 

Det er ikke muligt at klage over tildeling af klippekort. 

Alle klippekort bevilliges i en tidsafgrænset periode. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Levering af klippekort igangsættes senest tre uger efter bevilling. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Dagcenter 
Serviceloven §§ 79, 84 og 86  

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 79 

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til gene-

relle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunal-

bestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrup-

per der kan benytte tilbuddene. 

 

Serviceloven § 84 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til 

ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 

person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 

Serviceloven § 86 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning 

af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke 

behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.  

Hvem kan få ydelsen Du kan få bevilget en plads på et dagcenter, hvis du er hjemme-

boende og 

 

 har et nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt. 

 oplever ensomhed eller har behov for hjælp til at søge 

fællesskaber. 

 vurderes at kunne udvikle og vedligeholde færdighederne 

fysisk, psykisk og social. 

 ikke kan benytte andre tilbud i eksempelvis klubber og 

foreninger. 

 din ægtefælle/samlever har brug for aflastning.  

Hvad indeholder ydel-

sen 

Der er følgende muligheder for aktiviteter på dagcentrene i Vest-

himmerlands Kommune: 

 

 Værksteder, hvor der er mulighed for at lave forskellige 

typer af hobbyarbejde. 

 Mulighed for at arbejde med madvarer fx bagning af små-

kager m.m. 

 Tilbud om at deltage i forskellige motionstilbud som fx 

stolegymnastik. 

 Deltagelse i forskellige sociale samvær som fx sang, hi-

storieoplæsning og andre sociale arrangementer. 

 Mulighed for hvileplads, hvis du er bevilget en heldags-

plads og har behov for at hvile dig i løbet af dagen.  

 

Du kan blive visiteret til en halvdags- eller en heldagsplads. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Som udgangspunkt tilbydes der ikke individuelle aktiviteter, men 

alene holdaktiviteter. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Dagcenter 
Serviceloven §§ 79, 84 og 86  

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling i forbindelse med brug af dagcentre. 

Leverandør af ydelsen I Vesthimmerlands Kommune er der følgende dagcentre: 

 

 Dagcenter Bøgely i Løgstør 

 Dagcenter Højgaarden i Farsø 

 Dagcenter Aaglimt i Aalestrup 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre bevilliger plads i dagcenter. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Sagsbehandlingsfristen er 14 dage efter modtaget ansøgning. 

Når du er blevet visiteret til en plads på et dagcenter, vil du få 

tilbud om opstart, så snart der er en ledig plads.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Korttidsophold, rehabiliteringsophold 
Serviceloven §§ 84 og 84 stk. 2 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 84 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til 

ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 

person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

§84 stk. 2: kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til perso-

ner, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 

Hvem kan få ydelsen Du kan få bevilget et rehabiliteringsophold, hvis du har nedsat 

funktionsevne, og hvis rehabiliteringsopholdet vurderes at kunne 

forbedre din funktionsevne og dermed nedsætte dit efterfølgende 

behov for hjælp efter Serviceloven § 83, stk. 1. 

 

Målet med et rehabiliteringsophold er, at  

 

 forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. 

 styrke din mestringsevne i forbindelse med sygdom og 

hverdagsliv. 

 få afklaret dit funktionsniveau med henblik på vurde-

ring af dit efterfølgende behov for hjælp. 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Der er tale om et døgntilbud på rehabiliteringspladserne, hvor du 

tilbydes en målrettet tidsafgrænset rehabiliterende indsats.  

 

Du bor på eget værelse med eget bad/toilet og tv samt mulighed 

for internetopkobling. Du skal selv medbringe eventuel medicin 

og tøj til opholdet. Måltider indtages i fællesrum, og du skal del-

tage i praktiske daglige opgaver i forbindelse med måltider m.m. 

 

Der er i rehabiliteringsopholdet fokus på, at du genvinder tabte 

funktioner, og at du understøttes i at kunne klare dig selv bedst 

muligt igen.  

 

Du skal selv være med til at sætte målene for og planlægge re-

habiliteringsindsatsen, der skal tage udgangspunkt i dine behov. 

 

Rehabiliteringsindsatsen foregår i dagtimer og har fokus på dag-

lige aktiviteter som eksempelvis at kunne klare et bad selv, af- 

og påklædning, gang uden rollator m.m. 

 

Opholdet kan maksimalt være af tre ugers varighed. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Du skal selv sørge for transport til og fra rehabiliteringsopholdet. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Korttidsophold, rehabiliteringsophold 
Serviceloven §§ 84 og 84 stk. 2 

Egenbetaling Du opkræves en døgntakst til dækning af mad, drikke, vask af 

tøj og andel af el og varme. 

2020-priser: 

Mad: 123,58 kr. pr. døgn. 

Servicepakke: 15,75 kr. pr. døgn. 

Leverandør af ydelsen Plejecenter, hvor rehabiliteringspladserne er placeret. 

Personalet består af social og sundhedsassistenter, ergo- og fy-

sioterapeuter samt sygeplejersker. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer i samråd med dig og dine pårø-

rende til midlertidigt rehabiliteringsophold 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingstid på 4 uger på rehabiliteringsophold. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Korttidsophold, demenspladser 
Serviceloven §§ 84 stk. 1 og 84 stk. 2   

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 84 stk. 1  

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til 

ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 

person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

§84 stk. 2: kommunen kan tilbyde et korttids ophold til perso-

ner, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 

Hvem kan få ydelsen Et korttids demensophold er et tilbud til dig, der har en demens-

sygdom eller demenslignende symptomer. 

 

Tilbuddet gives enten som et aflastningstilbud eller som et afkla-

ringstilbud. 

 

Aflastning: 

Du kan tilbydes aflastning, hvis du 

 

 passes af en ægtefælle eller andre nære pårørende, hvor 

disse har behov for aflastning, ferie, fri m.m. 

 på grund af ægtefælles eller familiemedlems hospitalsind-

læggelse, sygdom eller pludselige død er ude af stand til 

at tage vare på dig selv. 

 

Afklaring-/udredningsophold: 

Du kan tilbydes et afklarings-/udredningsophold hvis du 

 

 grundet sociale, fysiske og/eller psykiske situation har 

behov for fremtidig afklaring. 

 som færdigbehandlet hospitalsindlagt med en demens-

sygdom eller demenslignende symptomer ikke umiddel-

bart kan udskrives til eget hjem. 

 skal have vurderet dit fremtidige behov for hjælp og støt-

te. 

 skal udredes for demens. 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Et ophold på en demensplads er tidsbegrænset. 

 

Et aflastningsophold kan maksimalt have en varighed på tre 

uger. 

  

Et afklaringsforløb kan maksimalt have en varighed på 12 uger. 

 

Du bor på eget værelse med eget bad/toilet.  

 

Måltider indtages i fællesrum, og du skal indgå i de praktiske 

daglige opgaver i forbindelse med måltider m.v.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Korttidsophold, demenspladser 
Serviceloven §§ 84 stk. 1 og 84 stk. 2   

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Du skal selv sørge for transport til og fra korttidsopholdet. 

Egenbetaling Du opkræves en døgntakst til dækning af mad, drikke, vask af 

tøj og andel af el og varme.  

2020-priser: 

Mad: 123,58 kr. pr. døgn. 

Servicepakke: 15,75 kr. pr. døgn. 

Leverandør af ydelsen Plejecentre i Vesthimmerlands Kommune, der har korttidspladser 

til borgere med demens. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre bevilger i samråd med kommunens de-

menskoordinatorer, en centerleder og ikke mindst med dig og 

dine pårørende tilbud om midlertidig demensplads. 

 

For at Bevilling Voksen/Ældre kan behandle et ønske om et mid-

lertidigt ophold, skal der være en henvendelse fra dig, dine pårø-

rende, sygehuset, din egen læge, en speciallæge eller kommu-

nens interne samarbejdspartnere. 

 

De ledige korttidspladser tildeles til den ansøger på ventelisten, 

der har det største og mest aktuelle behov.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingsfrist på 8 uger ved korttids demens-

pladser. 

 

  



 

37 

 

Kvalitetsstandard 

Ydelse: Korttidsophold, plejecenter 
Serviceloven § 84  

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 84 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til 

ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 

person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

§84 stk. 2: kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til perso-

ner, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 

Hvem kan få ydelsen Du kan tilbydes et korttidsophold på et plejecenter, hvis du på 

grund af fysisk, psykisk eller sociale årsager har et akut eller 

planlagt behov for et korttidsophold eller afklaring af den daglige 

situation. 

 

Du er eksempelvis i målgruppen, hvis du 

 

 er færdigbehandlet på sygehuset og dit plejebehov er for 

komplekst til at kunne varetages i dit eget hjem. 

 i en periode har behov for en midlertidig plads. 

 

Formålet med ydelsen, er: 

 

 at tilbyde kompleks pleje i et miljø, hvor der er fokus på 

træning og pleje. Dette med henblik på at du kan genvin-

de dit tidligere funktionsniveau. 

 at forebygge uhensigtsmæssig indlæggelse og genind-

læggelse på sygehus. 

 at sikre en afklaring af dit funktionsniveau med henblik på 

vurdering af dit fremtidige behov for hjælp i hjemmet. 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Du bor på eget værelse med eget bad/toilet. 

 

Måltider indtages i fællesrum og du indgår i praktiske daglige 

opgaver i forbindelse med måltider m.m.  

 

Opholdet kan maksimalt være af tre ugers varighed. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Du skal selv medbringe medicin og tøj til opholdet. Du skal også 

selv sørge for transport til og fra korttidsopholdet.  

Egenbetaling Du opkræves en døgntakst til dækning af mad, drikke, vask af 

tøj og andel af el og varme.  

2020-priser: 

Mad: 123,58 kr. pr. døgn. 

Servicepakke: 15,75 kr. pr. døgn. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Korttidsophold, plejecenter 
Serviceloven § 84  

Leverandør af ydelsen Plejecentre i Vesthimmerlands Kommune, der har korttidsophold. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre bevilger korttidsophold på plejecenter.  

 

For at Bevilling Voksen/Ældre kan behandle et ønske om et kort-

tidsophold, skal der være en henvendelse fra dig, dine pårøren-

de, sygehuset, din egen læge, en speciallæge eller kommunens 

interne samarbejdspartnere. 

 

Korttidsophold tildeles til den ansøger på ventelisten, der har det 

største og mest aktuelle behov. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingsfrist på 8 uger ved korttidsophold 

 

  



 

39 

 

Kvalitetsstandard 

Ydelse: Korttidsophold, akutpladser 
Sundhedsloven § 138 

Serviceloven § 83 stk. 1 

Lovgrundlag for ydelse Sundhedsloven § 138  

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri 

hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i 

kommunen. 

 

Serviceloven § 83 stk. 1 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje. Til-

buddene efter stk. 1 gives til personer, som pga. midlertidig eller 

varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige soci-

ale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. 

Hvem kan få ydelsen Du er i målgruppen for en akutplads, hvis du akut har brug for 

højt kvalificeret observation, pleje og/eller lægeordineret be-

handling, men hvor hospitalsindlæggelse ikke er nødvendig.  

 

Det gælder eksempelvis, hvis du 

 

 har en kronisk lidelse, og din fysiske og/eller psykiske til-

stand er akut forværret, og du har behov for akut syge-

pleje og observation. 

 skal have hjælp til behandling og sygepleje i forhold til 

pludselig opstået sygdom som for eksempel 

 

o Blærebetændelse. 

o Lungebetændelse. 

o Fald. 

o KOL. 

o Væskemangel. 

o Underernæring. 

o Svimmelhed. 

o Forstoppelse. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Korttidsophold, akutpladser 
Sundhedsloven § 138 

Serviceloven § 83 stk. 1 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Akutpladserne skal ses som et alternativ til sygehusindlæggelse 

og er et døgntilbud som ved akut opstået behov tilbyder intensiv 

og målrettet sygeplejeindsats, omsorg og plejeindsats samt 

tryghed. Ved behov kan der suppleres med ergo- og fysioterapi. 

 

Indsatser, der indgår i tilbuddet: 

 

 Personlig pleje, omsorg/observation og iværksættelse af 

lægeordineret behandling.  

 Hyppige værdimålinger (ISBAR). 

 Foretagelse af kapillære blodprøver som blodsukker, 

blodprocent og infektionstal. 

 Løbende TOBS registrering.  

 Gode koordinationsmuligheder med det øvrige sundheds-

væsen. 

 Regulering af medicin i forbindelse med akut forværring 

af kendt sygdom eller nyopstået infektion-/ opblussen- 

/smerteproblematikker m.m. 

 IV væsketerapi. 

 Pleje og behandling af diarre/obstipation. 

 Urindticks. 

 Medicinadministration. 

 Gennemgang af medicin i samarbejde med egen læ-

ge/behandlende læge. Dette udføres på førstkommende 

hverdag. 

 Støtte og afklaring ved akut opstået konfusion og forvirret 

tilstand. 

 Sårpleje. 

 Kontakttagen til kommunale fysioterapeuter vedr. opstart 

af lungefysioterapi. 

 Kontakttagen til speciallæge, apotek, pårørende og andre 

samarbejdspartnere med relevans for plejen, udredning 

og behandling. 

 Koordinering af sektorovergange mellem sygehus og 

akutpladserne. 

 Samarbejde med pårørende. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Du skal selv medbringe tøj, toiletsager, personlige plejemidler, 

medicin, bleer/inkontinensprodukter, sårplejeprodukter og lig-

nende.  

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling for ophold på akutplads i Vesthimmer-

lands Kommune. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Korttidsophold, akutpladser 
Sundhedsloven § 138 

Serviceloven § 83 stk. 1 

Leverandør af ydelsen Plejecenter Højgaarden i Vesthimmerlands Kommune. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Alle sygeplejersker i kommunen, vagtlæge, praktiserende læger 

og sundhedsprofessionelle kan henvise til en akutplads. 

 

Henvisningen sker ved at kontakte akutsygeplejersken på Høj-

gaarden. Det er akutsygeplejersken, der tager stilling til, om en 

akutplads er det rette tilbud, og om der er plads.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Permanent bolig, ældrebolig 
Almenboliglovens §§ 54, 57 eller 58 

 

Lovgrundlag for ydelse Almenboliglovens § 54 

Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, 

skal udlejes til ældre og personaler med handicap, der har sær-

ligt behov for sådanne boliger. 

 

Almenboligloven § 57 

Ledige almene ældreboliger, som ejes af en kommune, udlejes af 

kommunen til ældre og personer med handicap, der har særlig 

behov for sådanne boliger.  

 

Almenboligloven § 58 

Ledige almene ældreboliger, som ejes af en region, udlejes af 

regionen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne. 

Hvem kan få ydelsen Du kan blive visiteret til en ældrebolig, hvis du på grund af fysisk 

funktionsnedsættelse begrænses væsentligt fysisk og/eller psy-

kisk i din hverdag i din nuværende bolig. 

 

Du er eksempelvis i målgruppen, hvis du er over 65 år, og det 

skønnes, at du i en ældrebolig 

 

 bliver væsentligt mere selvhjulpen i forhold til praktiske 

opgaver. 

 bliver væsentligt mere selvhjulpen i forhold til personlig 

pleje. 

 får en større social tilknytning til lokalområdet. 

 

Formålet med at komme i ældrebolig er, at fremme din mulighed 

for at klare dig bedst muligt i din egen bolig. I vurderingen ind-

går i øvrigt, hvordan en almen bolig kan afhjælpe dit boligbehov. 

I forbindelse med vurderingen af dit behov for ældrebolig afsø-

ges muligheden for andre boligformer, der kan imødekomme dit 

behov for boligskifte, inden du evt. kan bevilges en ældrebolig. 

Hvad indeholder ydel-

sen 

En ældrebolig tager i indretningen hensyn til ældre og handicap-

pedes behov.  

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

 

Egenbetaling Du betaler indskud, husleje og forbrugsudgifter som fastsættes 

af boligselskab. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Permanent bolig, ældrebolig 
Almenboliglovens §§ 54, 57 eller 58 

 

Leverandør af ydelsen Almene ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Hvis du er visiteret til en ældrebolig, har du ret til frit at vælge et 

lignende boligtilbud i en anden kommune. Det er dog en forud-

sætning, at du også opfylder tilflytningskommunens kriterier for 

visitation til en ældrebolig. Der vil således ske en visitation til 

bolig både i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen. 

 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til ældrebolig på baggrund af en 

tilsendt ansøgning fra dig.  

 

Det er en samlet vurdering af dit behov, der er afgørende for 

visitation til ældrebolig.  

 

I vurderingen af din ansøgning indgår følgende overvejelser, 

hvor det forventes, at du opfylder ét eller flere: 

 

 Muligheden for at opfylde dit daglige behov i nuværende 

bolig er udtømt. 

 Den nuværende bolig kan ikke indrettes hensigtsmæssigt 

ved bevilling af hjælpemidler eller boligændringer. 

 Boligskiftet forventes at forebygge yderligere funktionstab 

og dermed sikring af, at du vil kunne blive i din bolig 

længst muligt. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingsfrist på op til 14 dage. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Permanent bolig, plejebolig 
Servicelovens § 192 samt Almenboligloven § 54a  

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 192 

Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående ple-

jehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov 

om social bistand. 

Dog kan kommunen ikke kræve betaling for den særlige service 

m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Sundheds- og ældremini-

steren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder 

regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger 

efter lov om almene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod 

ufrivillig flytning inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig.  

 

Almenboligloven § 54a 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov 

for en almen plejebolig eller for en plads på et plejehjem, sådan 

en bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på venteli-

ste. 

Hvem kan få ydelsen Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du har et varigt be-

hov for pleje døgnet rundt. 

 

Mere præcist kan du blive tildelt en plejebolig, hvis du 

 

 har et omfattende behov for personlig pleje og/eller psy-

kisk omsorg, og du ikke kan tilbydes relevant pleje og 

praktisk hjælp i dit eget hjem med hjælpeforanstaltninger 

som eksempelvis hjælpemidler, nødkald, udvidelse af 

hjemmehjælp, sygepleje, dagcenter, planlagt midlertidig 

ophold og lignende. 

 har brug for tilsyn, pleje og støtte døgnet rundt og behov 

for hjælp på uforudsigelige tidspunkter. 

 på grund af din fysiske/eller psykiske tilstand sammen-

holdt med din sociale situation er ude af stand til eller har 

meget vanskeligt ved at udføre egenomsorg.   
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Permanent bolig, plejebolig 
Servicelovens § 192 samt Almenboligloven § 54a  

Hvad indeholder ydel-

sen 

Du tilbydes hjælp døgnet rundt på et tilbud med relevant pleje 

og støtte på alle tidspunkter af døgnet. Derudover får du mulig-

hed for samvær og aktiviteter. 

 

Tøjvask, måltider og en servicepakke tilbydes til gældende priser 

ifølge takstblad.  

 

2020-priser: 

Kost: 3.759,00 kr. pr. md. 

Fælles vaskefaciliteter: 315,00 kr. pr. md. 

Sikkerhedspakke: 164,00 kr. pr. md. 

 

Særlige forhold: 

Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en ple-

jebolig. Den længstlevende har ret til at blive boende i plejeboli-

gen. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Der indgår ikke hjælp til flytning samt styring af økonomi. 

Egenbetaling Ved tildeling af en plejebolig skal du betale indskud/depositum 

og husleje. Du kan søge om boligydelse som ved enhver anden 

lejebolig. Du har også mulighed for at søge om indskudslån. 

Leverandør af ydelsen Kommunale og private plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. 

Der er indført frit boligvalg for ældre og personer med handicap. 

Det er ved flytning til en anden kommune en forudsætning, at 

betingelserne for at blive optaget i en plejebolig er opfyldt i såvel 

bopælskommune som tilflytningskommune 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til plejebolig. 

 

Plejeboliggaranti  

Kommunen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en ple-

jebolig, en sådan bolig senest 2 måneder efter optagelse på ven-

telisten. Boligen skal være indflytningsklar senest 2 uger efter 

udløbet af 2 måneders fristen.  

Denne 2 måneders frist gælder dog ikke, hvis du har valgt en 

bestemt bolig eller ved brug af frit-valg ved flytning til anden 

kommune. 

 

Hvis du afviser et tilbud om plejebolig foretager Bevilling Vok-

sen/Ældre en vurdering af, hvorvidt du fortsat har behov for en 

plejebolig. Efter to måneder bortfalder bevillingen, hvis du ikke 

har benyttet dig af den.   
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Permanent bolig, plejebolig 
Servicelovens § 192 samt Almenboligloven § 54a  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingstid på op til 14 dage.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Permanent bolig, demenspladser 
Servicelovens § 192 samt Almenboligloven § 54a  

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 192 

Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående ple-

jehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov 

om social bistand. 

Dog kan kommunen ikke kræve betaling for den særlige service 

m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Sundheds- og ældremini-

steren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder 

regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger 

efter lov om almene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod 

ufrivillig flytning inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig.  

 

Almenboligloven § 54a 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov 

for en almen plejebolig eller for en plads på et plejehjem, sådan 

en bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på venteli-

ste. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Permanent bolig, demenspladser 
Servicelovens § 192 samt Almenboligloven § 54a  

Hvem kan få ydelsen Du kan blive visiteret til en demensplads hvis du som hovedregel 

er over 60 år og har svært nedsat funktionsniveau som følge af 

middelsvær til svær demens. Du har altså demens og et omfat-

tende behov for særlig pleje og omsorg, som ikke kan tilgodeses 

i eget hjem med omfattende støtte fra hjemmeplejen eller i 

kommunes øvrige plejeboliger. 

 

Du skal opfylde mindst 3 af nedenstående kriterier: 

 

 På grund af din demenssygdom er du ude af stand til at 

tage vare på dig selv og har et behov for fuldstændig 

hjælp eller konstant vejledning til at varetage dine egne 

behov. 

 Du er til fare for dig selv og dine omgivelser (f.eks. 

glemmer du at slukke for komfur, lukke for vand, risiko 

for brand, færdes risikabelt i trafikken m.v.). 

 Du er generelt ude af stand til at tage initiativ og tager 

eksempelvis ikke selv initiativ til at spise og drikke. 

 Du kan ikke selv strukturere døgnet, og du kan være uro-

lig, rastløs eller konfus. 

 Din ægtefælle eller nærmeste pårørende magter ikke 

længere plejesituationen trods hjælp fra hjemmeple-

jen/døgnplejen. 

 Du oplever udtalt angst og utryghed ved at bo i nuværen-

de bolig. 

 Du har et væsentligt behov for professionel observation, 

pleje og omsorg, som ikke kan dækkes i dit eget hjem. 

 

For at blive visiteret til en demensplads forudsættes desuden 

faglig vurderet demenstilstand samt behov for den socialpæda-

gogiske indsats og det skærmede miljø, der findes på stedet.  

 

Særlige forhold: 

Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en ple-

jebolig. Den længstlevende har ret til at blive boende i plejeboli-

gen. 

Hvad indeholder ydel-

sen 

En plejebolig, hvor du bor i egen bolig, og hvortil der er knyttet 

omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svaren-

de til dit behov for omfattende pleje- og omsorg. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Der indgår ikke hjælp til flytning samt styring af økonomi. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Permanent bolig, demenspladser 
Servicelovens § 192 samt Almenboligloven § 54a  

Egenbetaling Ved tildeling af en demensplads skal du betale ind-

skud/depositum samt løbende husleje. Du kan søge om bolig-

ydelse som enhver anden lejebolig. Du kan også søge om ind-

skudslån. 

Leverandør af ydelsen Kommunale plejecentre i Vesthimmerlands Kommune, der har 

demenspladser. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer i samarbejde med demenskoor-

dinator til demenspladser. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingsfrist på op til 8 uger.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Sygepleje 
Sundhedsloven §§ 138 og 139 

Lovgrundlag for ydelse Sundhedsloven § 138 

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri 

hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i 

kommunen. 

 

Sundhedsloven § 139 

Sundheds- og Ældreministeren fastsætter nærmere regler om 

omfanget af og kravene til den kommunale hjemmesygeplejer-

skeordning.   

Hvem kan få ydelsen Du kan få sygeplejeydelser af den kommunale hjemmesygepleje, 

hvis du er bosat i kommunen og har behov for sygepleje.  

 

Hjemmesygepleje i Vesthimmerlands Kommune er rettet mod at 

støtte og hjælpe dig hvis du helbredsmæssigt er forhindret i selv 

at udføre opgaven.  

 

Målet med den kommunale hjemmesygepleje er, at 

 

 forebygge sygdom. 

 fremme sundhed. 

 yde sygepleje, behandling og rehabilitering. 

 sikre lindring hvis du er uhelbredelig og kronisk syg og 

har behov for det. 

 

Du støttes i at tage ansvar for din egen tilværelse. 

 

Der tages ikke hensyn til alder og økonomiske forhold. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Sygepleje 
Sundhedsloven §§ 138 og 139 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Hjemmesygepleje leveres både som planlagte og akutte besøg i 

alle døgnets timer.  

 

I ydelsen kan indgå: 

 

 sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende til-

tag. 

 observation ved ændring i sundhedstilstand. 

 vejledning og undervisning i forhold til helbredssituation. 

 pleje af alvorligt syge/terminale og kronisk syge med be-

hov for sygepleje. 

 sygepleje og omsorg ved akut sygdom, dvs. pludselig op-

stået sygdom, komplicerede og pludselig opstået sygdom, 

komplicerede og specialiserede forhold. Kan leveres in-

denfor 1 time, efter anmodning fra læge/vagtlæge. 

 støtte og vejledning til pårørende. 

 behandling, undersøgelse og vejledning/støtte i forhold 

til: 

o sår- og sårpleje. 

o Øjendrypning. 

o Injektioner. 

o medicindosering m.m.. 

o ernæring. 

o vandladnings- og afføringsproblemer. 

o måling af blodsukker og blodtryk. 

o Smertebehandling. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

 

Egenbetaling Det er gratis at modtage sygepleje. Du skal dog selv betale for 

medicin, salve og cremer. Ønsker du eksempelvis specielle sår-

plejeprodukter, som ikke er en del af sygeplejens standardsorti-

ment, er der ligeledes en egenbetaling. 

Leverandør af ydelsen Hjemmesygepleje leveres i Vesthimmerlands Kommune af den 

kommunale leverandør. Dog kan enkelte indsatser være over-

draget til den udførende hjemmepleje, som i forvejen kommer i 

hjemmet. 

 

Hjemmesygepleje leveres som udgangspunkt i den lokale syge-

plejeklinik, hvortil du selv skal sørge for transport, eksempelvis 

med Flextaxa. 

 

Såfremt du ikke har mulighed for at møde ind på en sygepleje-

klinik vil der efter en faglig vurdering være mulighed for at få 

lavet en aftale om at modtage sygepleje i hjemmet.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Sygepleje 
Sundhedsloven §§ 138 og 139 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Dit behov for sygepleje vurderes og visiteres i samråd med sy-

geplejerske og praksislæge eller sygehus. 

 

Tildelingen af sygepleje foretages på baggrund af en samlet fag-

lig vurdering af din helbredstilstand og behov, dine egne og net-

værkets ressourcer og under hensyntagen til din ret til selvbe-

stemmelse. 

 

I Vesthimmerlands Kommune planlægges sygepleje så de svage-

ste borgere tilgodeses først.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 
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Kvalitetsstandard  

Ydelse: Genoptræning efter sygehusindlæggelse/ambulant 
behandling 
Sundhedsloven § 140 

Lovgrundlag for ydelse Sundhedsloven § 140 

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til per-

soner, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt be-

grundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningspla-

ner. 

Hvem kan få ydelsen Du visiteres til genoptræning efter sygehusbesøg/ambulant be-

handling hvis du har været i kontakt med et sygehus (indlæggel-

se, kontrol, ambulant), har et lægefagligt begrundet behov og 

har fået en genoptræningsplan.  

Hvad indeholder ydel-

sen 

Ydelsen indeholder eksempelvis: 

 

 Undersøgelse. 

 Vurdering. 

 Rådgivning og vejledning. 

 Screening. 

 Tests. 

 Genoptræning. 

 Opfølgning. 

 

Træningen foregår som udgangspunkt på hold. Hvis det vurderes 

at holdtræning ikke er muligt, vil træningen foregå individuelt og 

i særlige tilfælde i dit eget hjem.  

 

Genoptræningsforløbet er både tids- og målafgrænset og gives 

ud fra et indsatskatalog med vejledende tid og indhold.  

 

Formålet med indsatsen er, at du opnår et fysisk, psykisk og so-

cialt funktionsniveau, der svarer til det funktionsniveau, du hav-

de inden sygehuskontakten eller er så tæt på det tidligere funk-

tionsniveau som muligt. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Du kan ikke få behandling som en selvstændig indsats. Behand-

lingen kan indgå som en del af genoptræningsforløbet, hvis det 

vurderes at være en forudsætning for at opnå et bedre udbytte 

af træningen. Ved behandling forstås eksempelvis akupunktur, 

elterapi eller manuel mobilisering/udspænding. 
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Kvalitetsstandard  

Ydelse: Genoptræning efter sygehusindlæggelse/ambulant 
behandling 
Sundhedsloven § 140 

Egenbetaling Genoptræningen er gratis for dig.  

 

Transporten til genoptræningen er gratis, hvis 

 

 du er pensionist. 

 din tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmid-

ler, herunder flextur. 

 afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet 

overstiger 50 km. 

 

Du skal selv sørge for transport til og fra genoptræning, hvis du 

benytter 

 

 frit valg af genoptræning i anden kommune. 

 frit valg af privat leverandør, i tilfælde af at du ikke er 

blevet tilbudt genoptræning indenfor 7 dage. 

 

I nogle tilfælde vil du dog kunne modtage befordringsgodtgørelse 

svarende til afstanden til det sted, hvor du i første omgang blev 

henvist til. 

Leverandør af ydelsen Genoptræningen kan leveres af 

 

 autoriserede fysio- og ergoterapeuter. 

 træningsassistenter, uddannet social- og sundhedsperso-

nale, som arbejder efter terapeutinstruktion/supervision. 

 fysio- eller ergoterapeutstuderende under supervision af 

klinisk vejleder.  

 

Genoptræningen foregår enten på kommunens egne trænings-

centre eller hos privat leverandører, som kommunen har indgået 

aftale med. 

 

Du har mulighed for at vælge et genoptræningstilbud i en anden 

kommune. Denne kommune kan dog af kapacitetsmæssige årsa-

ger afvise at imødekomme dit ønske.  

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til genoptræning efter sygehus-

kontakt på baggrund af genoptræningsplanen fra sygehuset.  

Visitatoren fastsætter, hvilken type genoptræning du tilbydes, og 

hvor det finder sted. 
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Kvalitetsstandard  

Ydelse: Genoptræning efter sygehusindlæggelse/ambulant 
behandling 
Sundhedsloven § 140 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du vil indenfor fire dage efter at sygehuset har udarbejdet en 

genoptræningsplan, blive kontaktet af Bevilling Voksen/Ældre 

samt af leverandøren af genoptræningen. 

  

Fra Bevilling Voksen/Ældre modtager du en afgørelse med oplys-

ning om, hvem der skal varetage genoptræningen 

 

Fra leverandøren bliver du kontaktet med en tid til opstart. Du 

kan forvente opstart indenfor 7 dage.  

 

Du vil samtidig blive informeret om den type af genoptræning, 

det vurderes, at du har brug for. 
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Kvalitetsstandard  

Ydelse: Kommunal genoptræning efter sygdom uden sygehus-

indlæggelse 
Serviceloven § 86 stk. 1 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 86 stk. 1 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysi-

ske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer har behov herfor.  

Hvem kan få ydelsen Den kommunale genoptræning gives fortrinsvis til ældre som er 

svækket på grund af længere tids inaktivitet eller fald, og i be-

grænset omfang andre, som har behov for fysio- og/eller ergote-

rapeutisk genoptræning for at genvinde færdigheder. Den fysiske 

funktionsnedsættelse skal være forårsaget af sygdom, der ikke 

behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 

Det er vigtigt, at du er motiveret til genoptræningsindsatsen. 

Kommunal genoptræning gives kun, hvis der ikke er andre for-

mer for træning, som kan bringe dig tilbage til eller så tæt på 

funktionsniveauet før sygdommen opstod, herunder egentræning 

eller træning i andet regi.  
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Kvalitetsstandard  

Ydelse: Kommunal genoptræning efter sygdom uden sygehus-

indlæggelse 
Serviceloven § 86 stk. 1 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Genoptræningen gives ud fra en konkret individuel vurdering af 

funktionsnedsættelsen og dermed træningsbehovet, og har til 

formål at styrke dine funktioner i forhold til mobilitet, genvinding 

af tabte funktioner, forebyggelse af øget behov for personlig 

og/eller praktisk hjælp, daglig livsførelse (personlig pleje som 

eksempelvis vask, påklædning, spise og drikke) samt struktur og 

planlægning 

 

Der er tale om en målrettet og tidsafgrænset indsats, som tager 

udgangspunkt i dine forudsætninger set i relation til din alder, 

sygdom og motivation.  

 

Træningen kan indeholde: 

 

 Styrke. 

 Balance. 

 Koordination. 

 Bevægelighed. 

 Udholdenhed. 

 ADL (træning i almindelig daglig livsførelse). 

 

Træningen foregår som udgangspunkt på hold. Hvis det vurderes 

at holdtræning ikke er muligt, vil træningen foregå i dit eget 

hjem.  

 

Genoptræning leveres 1-2 gang om ugen og er afgrænset til den 

periode, hvor du har behov for terapeutens hjælp til træning i 

forhold til at bedre dine færdigheder, dog maksimalt 3 måneder. 

Genoptræningen tilrettelægges i sammenhæng med kommunens 

andre tilbud, og der opstilles mål for træningen i samarbejde 

med dig. 

Ved afslutning af træningsforløbet udfærdiges en plan, som be-

skriver, hvordan du selv vedligeholder det opnåede funktionsni-

veau.  

 

Hvis du bliver indlagt i forløbet, bliver det ved udskrivelsen vur-

deret, om du har behov for et nyt genoptræningsforløb. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Hvis du modtager vederlagsfri fysioterapi, gives der ikke duble-

rende træningstilbud for samme funktionsnedsættelse 

 

Passiv behandling, som eksempelvis massage, ultralyd og varme 

indgår heller ikke i ydelsen. 
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Kvalitetsstandard  

Ydelse: Kommunal genoptræning efter sygdom uden sygehus-

indlæggelse 
Serviceloven § 86 stk. 1 

Egenbetaling Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra 

træningen. 

Leverandør af ydelsen Indsatsen leveres af ergo- og fysioterapeuter i genoptræningsaf-

delingen ved Vesthimmerlands Kommune.  

Der er ikke frit valg på leverandør af kommunal genoptræning.  

Indsatsen leveres i Vesthimmerlands Kommunes træningscentre. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til kommunal genoptræning efter 

ansøgning fra dig. 

 

I vurderingen indgår, om du inden bevilling af genoptræning, vil 

have gavn af et rehabiliteringsforløb jf. Servicelovens § 83a. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Visitator vurderer dit behov for et genoptræningsforløb ud fra en 

konkret individuel vurdering med henblik på opstart af genop-

træning indenfor 14 dage. 

Når du er visiteret til et genoptræningsforløb, vil du blive kontak-

tet af Vesthimmerlands Kommunes genoptræningsafdeling for 

aftale om opstart af genoptræningsforløbet. 

 

 

Kvalitetsstandard  

Ydelse: Genoptræning, Vedligeholdende træning 
Serviceloven § 86 stk. 2. 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 86 stk. 2 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysi-

ske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer har behov herfor.  
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Kvalitetsstandard  

Ydelse: Genoptræning, Vedligeholdende træning 
Serviceloven § 86 stk. 2. 

Hvem kan få ydelsen Du kan modtage vedligeholdende træning efter § 86 stk. 2, hvis 

du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 

 

 har behov for vedligeholdende træning og støtte. 

 har mulighed for at opnå de opsatte mål. 

 har længerevarende behov/komplekse problemstillinger. 

 har en eller flere kroniske lidelser. 

 får hjælp til personlig pleje jf. Serviceloven §§ 83 og 83a. 

 ikke fysisk eller psykisk har mulighed for at benytte dig af 

andre tilbud. 

 

Vedligeholdelsestræning tilbydes kun, hvis der ikke er andre ty-

per af træning der svarer til dit behov. Det er vigtigt, at du er 

motiveret til at træne. 

 

I vurderingen indgår endvidere, om du inden bevilling af et træ-

ningstilbud vil kunne have gavn af et rehabiliteringsforløb.  
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Kvalitetsstandard  

Ydelse: Genoptræning, Vedligeholdende træning 
Serviceloven § 86 stk. 2. 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Formålet med den vedligeholdende træning er at hjælpe dig med 

at vedligeholde dine funktioner og forebygge funktionstab. 

 

Træningen har endvidere til formål at forebygge og forhindre 

funktionstab og/eller fastholde det hidtidige funktionsniveau. 

 

Målet kan eksempelvis være, at du selv fortsat er i stand til at 

klare praktiske opgaver i hjemmet, klæde dig af og på, rejse dig 

fra en stol, færdes sikkert med eller uden gangredskab, klare 

trappen til/i din bolig eller deltage i sociale aktiviteter m.m.  

 

Træningen tager derfor afsæt i indsatser, der hjælper dig med 

dette. 

 

Træningen kan indeholde: 

 

 Styrke. 

 Balance. 

 Koordination. 

 Bevægelighed. 

 Udholdenhed. 

 ADL (træning i almindelig daglig livsførelse). 

 

Træningen kan som udgangspunkt tildeles to gange ugentlig, 

dog ud fra en konkret individuel vurdering. Træningen er dog 

afgrænset til den periode, hvor du har behov for terapeutens 

hjælp til træning i forhold til at bedre dine færdigheder og mak-

simalt 3 måneder. 

Træningen kan foregå i dit eget hjem, i et af kommunens træ-

ningscentre eller under ophold på en korttidsplads. 

Træningen tilrettelægges i sammenhæng med kommunens andre 

tilbud. 

Der opstilles mål for træningen i samarbejde med dig. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Hvis du modtager vederlagsfri fysioterapi, gives der ikke duble-

rende træning for samme funktionsnedsættelse. 

 

Passiv behandling som ex massage, ultralyd og varme indgår 

heller ikke i ydelsen. 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling. 
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Kvalitetsstandard  

Ydelse: Genoptræning, Vedligeholdende træning 
Serviceloven § 86 stk. 2. 

Leverandør af ydelsen Indsatsen leveres af ergo- og fysioterapeuter i genoptræningsaf-

delingen ved Vesthimmerlands Kommune.  

Der er ikke frit valg på leverandør af vedligeholdende træning.  

Indsatsen leveres i Vesthimmerlands Kommunes træningscentre 

eller i dit hjem.  

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til vedligeholdende genoptræ-

ning. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der er en sagsbehandlingsfrist på 14 dage for vedligeholdende 

genoptræning. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler; Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og 

boligændringer 
Serviceloven §§ 112, 113, 116 samt Arbejdsmiljøloven § 38 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 112 

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til perso-

ner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når 

hjælpemidlet: 

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den 

nedsatte funktionsevne, 

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

met eller 

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

hverv. 

 

Serviceloven § 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 bo.  

 

Serviceloven § 116 

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til 

personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 

når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som 

opholdssted for den pågældende.  

 

Arbejdsmiljøloven § 38, kapitel 5 

Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at 

det er sikkerheds og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt 

 

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds – eller 

sundhedsmæssig betydning, skal følges. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler; Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og 

boligændringer 
Serviceloven §§ 112, 113, 116 samt Arbejdsmiljøloven § 38 

Hvem kan få ydelsen Genbrugshjælpemidler er målrettet dig, der har 

 

 en varig funktionsnedsættelse.  

 en genoptræningsplan eller er visiteret til et rehabilite-

ringsforløb, og som i forbindelse med træningen har et 

midlertidigt behov for hjælpemidler.  

 

Målgruppen for APV-hjælpemidler er ansatte i Vesthimmerlands 

Kommune, der har behov for at kunne udføre deres arbejde 

sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

 

Formål: 

§§ 112 og 113 

At yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, når disse 

 

 i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din ned-

satte funktionsevne. 

 i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i dit 

hjem. 

 er nødvendige for at udføre erhverv. 

 

§ 116 

At yde hjælp til indretning af bolig når indretning er nødvendig 

for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.  

 

At muliggøre træning i forhold til genoptræningsplan samt reha-

biliteringsforløb.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler; Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og 

boligændringer 
Serviceloven §§ 112, 113, 116 samt Arbejdsmiljøloven § 38 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at 

du får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværel-

se som muligt og i størst mulig grad gøre dig uafhængig af an-

dres bistand i dagligdagen. 

 

Udlån/tildeling af APV hjælpemidler skal sikre gode 

arbejdsforhold for Vesthimmerlands Kommunes personale samt 

for pårørende. 

 

Ydelsen kan eksempelvis indeholde: 

 

 Generel rådgivning i hjemmet om valg af hjælpemidler og 

forbrugsgoder. 

 Udlån/tildeling af og instruktion i brugen af hjælpemidler 

og forbrugsgoder. 

 Vurdering af behov og hjælp til boligændringer. 

 Udlån/tildeling af varige hjælpemidler og forbrugsgoder. 

 Reparation af hjælpemidler (§112) ved behov. 

 Vurdering af hjælp til boligændringer. 

 Udlån/tildeling af midlertidige hjælpemidler til træning. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Ydelsen indeholder ikke: 

 

 Hjælpemidler, som du selv har anskaffet inden bevilling. 

 Almindelig vedligeholdelse (fx 1 årlig udskiftning af dæk 

og slanger på kølestole). 

 Almindeligt indbo. 

 Hjælpemidler i midlertidigt brug og som ikke er et led i en 

genoptræningsplan eller rehabiliteringsforløb. 

 Hjælpemidler i forbindelse med behandling på sygehuset. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler; Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og 

boligændringer 
Serviceloven §§ 112, 113, 116 samt Arbejdsmiljøloven § 38 

Egenbetaling § 112 

Hjælpemidlerne betragtes som et udlån og skal derfor returneres 

til kommunen. Ydelsen er omkostningsfri for dig.  

 

Frit valg kan dog medføre en egenbetaling.  

Vælger du noget andet end det, du tilbydes, kan det endvidere 

medføre en egenbetaling. 

 

§ 113 

Kommunens andel udgør som udgangspunkt 50 % af prisen på 

et almindeligt standardprodukt, hvorfor der bliver en egenbeta-

ling for dig. Der kan i specielle tilfælde bevilges forbrugsgoder 

som et hjælpemiddel og dermed som et udlån. 

 

§ 116 

Boligindretningen er omkostningsfri for dig. 

 

Frit valg kan dog medføre en egenbetaling.  

Vælger du noget andet end det, du tilbydes, kan det endvidere 

medføre en egenbetaling. 

 

Hvis boligændringen medfører en forøgelse af boligens værdi, 

tages der pant i huset svarende til værdiforøgelsen. 

 

Andre hjælpemidler 

APV-hjælpemidler, genoptræningshjælpemidler og hjælpemidler 

til brug i forbindelse med rehabiliteringsforløb er omkostningsfrie 

for dig.   
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler; Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og 

boligændringer 
Serviceloven §§ 112, 113, 116 samt Arbejdsmiljøloven § 38 

Leverandør af ydelsen Genbrugs- og APV-hjælpemidler samt mindre boligændringer 

leveres som udgangspunkt af Vesthimmerlands Kommune. Ne-

denstående beskriver mulighederne for frit valg. 

 

§§ 112 og 113 

Du har ret til frit valg i forhold til leverandør. Kommunen yder 

ikke råd og vejledning efter bevilling, hvis der benyttes frit valg. 

 

§ 116 

Du har ret til frit valg i forhold til leverandør og materialer.  

 

Kommunen yder ikke råd og vejledning efter bevilling, hvis du 

benytter frit leverandørvalg.  

 

Det kræves, at den valgte håndværker er faglært og momsregi-

streret.  

 

Andre hjælpemidler 

I forhold til APV-hjælpemidler, genoptræningshjælpemidler samt 

hjælpemidler i forbindelse med rehabiliteringsforløb har du ikke 

ret til frit valg i forhold til leverandør.  

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre bevilger hjælpemidler. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Sagsbehandlingsfristen for hjælpemidler efter § 112 er 6 uger. 

 

Sagsbehandlingsfristen for hjælpemidler efter § 113 er 4 måne-

der. 

 

Sagsbehandlingsfristen ved mindre boligændringer er 8 uger. 

Ved almindelige boligændringer er sagsbehandlingsfristen 6 må-

neder. 

Ved større boligændringer må forventes en sagsbehandlingsfrist 

på 10 måneder. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler, Kropsbårne Hjælpemidler 
Serviceloven § 112 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 112 

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til perso-

ner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når 

hjælpemidlet: 

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den 

nedsatte funktionsevne, 

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

met eller 

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

hverv. 

Hvem kan få ydelsen Du er i målgruppen for kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en 

varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har brug for et 

kropsbåren hjælpemiddel.  

 

Formålet er 

 

 i væsentlig grad at afhjælpe varige følger af din nedsatte 

funktionsevne. 

 i væsentlig grad at lette den daglige tilværelse i dit hjem. 

 at du med hjælpemidlet kan udøve et erhverv. 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler: 

 

 Skinner/bandager. 

 Parykker ved varigt hårtab. 

 Diabetesprodukter – Teststrimler og fingerprikker, nåle til 

kanyler. 

 Stomiprodukter. 

 Kompressionsstrømper til arme, ben, hænder og tæer. 

Vesthimmerlands Kommune betaler for 1 par kompressi-

onsstrømper årligt samt et skiftepar. 

 Arm- og benproteser. 

 Støttekorset. 

 Skulder-, albue- og håndskinner. 

 Inkonsistensprodukter. 

 Fodtøj og indlæg. 

 Brystproteser. 

 Brokbind/stomibælte. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler, Kropsbårne Hjælpemidler 
Serviceloven § 112 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Ydelsen indeholder ikke: 

 

 Tabletter. 

 Kanylebokse. 

 Blodsukkermåleapparater (tabletbehandlet diabetes). 

 Hjælpemidler, der eksempelvis skal anvendes ved sports-

udøvelse. 

 Støttekorset og lændebælter, som indgår i en behandling. 

 Kompressionsbind. 

 Behandlerstrømper. 

Egenbetaling Der er som udgangspunk ikke egenbetaling til kropsbårne hjæl-

pemidler. Hvis du selv vil vælge produkt og leverandør, skal du 

selv betale en eventuel merpris.  

 

Der gælder særlige regler for egenbetaling ved køb af fodtøj, og 

der henvises til yderligere information ved Bevilling Voksen/ Æl-

dre. 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune har indgået leverandøraftaler på en 

del hjælpemidler, men du har også mulighed for at vælge en 

anden leverandør. I det tilfælde du vælger at benytte dig af ord-

ningen om frit valg, indkøber du selv hjælpemidlet, og får udgif-

terne hertil refunderet; dog højest med det beløb svarende til 

den pris, kommunen kunne have indkøbt hjælpemidlet til hos sin 

leverandør. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre bevilger kropsbårne hjælpemidler.  

 

Kropsbårne hjælpemidler bevilges efter en konkret og individuel 

vurdering, og du er forpligtet til at give besked, hvis der sker 

ændringer i dit funktionsniveau.  

 

Når du søger om hjælp til et kropsbåren hjælpemiddel første 

gang, kræves der en lægefaglig dokumentation for den diagnose 

og det behov, du søger på baggrund af. 

 

Du kan få tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Sagsbehandlingsfristen for kropsbårne hjælpemidler er 6 uger. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler, GPS 
Serviceloven § 112 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 112 

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til perso-

ner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når 

hjælpemidlet; 

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den 

nedsatte funktionsevne, 

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

met eller 

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

hverv.  

Hvem kan få ydelsen Du kan blive bevilget en GPS, hvis du 

 

 har betydelig og varig nedsat funktionsevne i form af de-

mens, demenslignende adfærd eller andre kognitive pro-

blemstillinger. 

 ofte forlader matriklen og har svære vanskeligheder med 

at orientere dig. 

 er i risiko for at udsætte dig selv for fare. 

 kan samarbejde omkring brug af GPS. 

 er omfattet af personkredsen i forhold til Serviceloven §§ 

83 og 85. 

 

Hvis du bor i eget hjem med en pårørende, er det i udgangs-

punktet din pårørende, der dagligt varetager brugen af GPS (op-

ladning, montering, aflæsning m.m.). Alternativt kan du visiteres 

hjælp til dette med afsæt i Serviceloven § 83 eller § 85. 

 

Hvis du er berettiget til GPS, men ikke selv ønsker foranstaltnin-

gen, kan der være behov for magtanvendelse efter Serviceloven 

§ 125 stk. 1 og 2.  

Hvad indeholder ydel-

sen 

Formålet med GPS sporingssystemet er at opretholde din bevæ-

gelsesfrihed og samtidig forhindre, at du udsættes for fare. 

 

Derudover kan GPS sporingssystemet sikre din mulighed for 

hjælp, og pårørende/personale har mulighed for at genfinde dig.  

 

Ydelsen omfatter således levering af GPS sporingssystemet såvel 

som vejledning i forhold til brug. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling i forbindelse med GPS. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler, GPS 
Serviceloven § 112 

Leverandør af ydelsen Der bevilges det bedst egnede alarm- eller pejlesystem.  

Der er ikke valgmulighed i forhold til produkt og leverandør. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til GPS.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Sagsbehandlingsfristen for GPS/ hjælpemidler er 6 uger. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler, Nødkald 
Serviceloven § 112 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 112 

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til perso-

ner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når 

hjælpemidlet; 

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den 

nedsatte funktionsevne, 

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

met eller 

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

hverv. 

Hvem kan få ydelsen Du kan få bevilget et nødkald, hvis du på grund af nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne er i forøget risiko for at få brug for at 

tilkalde hjælp og ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp på anden 

vis.  

 

Du kan være i målgruppen for nødkald, hvis du 

 

 har udtalt faldtendens trods forebyggende indsats. 

 svære talelidelser fx afasi. 

 Har livstruende anfald – fx hjertepatienter, diabetespati-

enter, epileptikere. 

 Har flere lidelser, der tilsammen gør, at du ikke kan til-

kalde hjælp på sædvanlig måde. 

 Er ude af stand til at benytte telefon (både fastnet, mobil 

og trådløs. 

 

Det skal sikres, at de behandlings- og træningsmæssige samt 

andre muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes. 

 

Det er en forudsætning, at du kan anvende nødkaldet relevant, 

og at der ikke er andre i husstanden, der er i stand til at tilkalde 

hjælp (Undtagelse: aflastning af ægtefælle / andre og ved termi-

nalpleje). 

 

Hvis du har en høj faldrisiko, men selv kan tilkalde hjælp, kan du 

i stedet bevilges elektronisk nøglesystem.  

 

Nødkald kan bevilges i en individuelt afgrænset periode. 

Nødkaldet skal leveres tilbage til Vesthimmerlands Kommune, 

hvis din tilstand ændrer sig til det bedre. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Hjælpemidler, Nødkald 
Serviceloven § 112 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Formålet med bevilling af nødkald/elektronisk nøglesystem er, at 

du kan tilkalde og få hjælp ved akut behov (nødkald), samt at 

hjemmeplejen har adgang til boligen trods låst dør (elektronisk 

nøglesystem). 

 

Dette indgår i ydelsen 

 

 Installation af nødkald. 

 Armbånd/halskæde, du skal bære. 

 Installation af elektronisk nøglesystem/ så hjemmeple-

jen/den private leverandør har adgang til dit hjem. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemid-

ler, f.eks. til drift eller rengøring. 

Egenbetaling  

Leverandør af ydelsen Nødkaldet leveres og opsættes af Vesthimmerlands Kommunes 

hjælpemiddeldepot. 

 

Nødkaldet betjenes af den valgte leverandør af personlig pleje.  

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Voksen/Ældre visiterer til nødkald.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Nødkald opsættes normalt indenfor 5 hverdage efter bevilling. 

 

Der vil løbende ske en vurdering af, om du fortsat har behov for 

nødkald og elektronisk nøglesystem. Ved ændringer i din situati-

on skal der ske en revurdering. 

 

  



 

73 

 

Kvalitetsstandard 

Ydelse: Befordring, Kørsel til læge og speciallæge 
Sundhedsloven §§ 170 og 173 

Lovgrundlag for ydelse Sundhedsloven § 170  

Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgø-

relse til og fra alment praktiserende læge til personer, der er 

omfattet af § 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis 

personen modtager behandling for regionens regning efter denne 

lov. 

 

Sundhedsloven § 173 

Befordring, for hvilken der ydes godtgørelse efter § 170, skal ske 

med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel 

og ydes kun, når befordringsudgiften til behandlingsstedet over-

stiger en af sundheds- og ældreministeren fastsat grænse.   

Hvem kan få ydelsen Du kan blive bevilget kørsel til læge eller speciallæge, hvis du 

 

 modtager pension efter de sociale pensionslove.  

 er medlem af sygesikringsgruppe 1 og af helbredsmæssi-

ge årsager ikke er i stand til at transportere dig til egen 

læge eller speciallæge.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Befordring, Kørsel til læge og speciallæge 
Sundhedsloven §§ 170 og 173 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Efter bevilling kan du blive kørt til 

 

 egen læge, der er valgt indenfor 15 km grænsen. 

 speciallæge, hvortil du er henvist af egen læge eller an-

den speciallæge. 

 

Speciallæger der kan bevilges kørsel til er 

 

 øre-næse-halslæge. 

 Øjenlæge. 

 Hudlæge. 

 Psykiater. 

 Intern mediciner. 

 Reumatolog. 

 Gynækolog. 

 Neurolog. 

 Kirurgi. 

 Ortopædkirurgi. 

 

Kørslen omfatter kørsel fra din bopæl til lægen/speciallægen og 

retur. Du kan kun få bevilget befordring til den nærmeste speci-

allæge, der kan behandle din lidelse.  

 

Bliver det vurderet, at du har behov for at medbringe en ledsa-

ger til støtte i konsultationen, kan der bevilges plads til denne i 

bilen.  

 

Kørslen skal bestilles mindst 2 timer før den aftalte konsultati-

onstid, gerne dagen før og tidligst 14 dage før. For at sikre bedst 

mulig koordinering af kørslen kan du blive hentet op til 15 minut-

ter efter det ved bestillingen oplyste tidspunkt. Ankomsten til 

bestemmelsesstedet sker tidligst 30 min før ”lægetiden”, ligesom 

returkørsel planlægges i et interval på 30 min efter afslutning på 

konsultation.  

 

Ved bestilling af transport, afgøres hvilke biltype, du skal befor-

dres med.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Befordring, Kørsel til læge og speciallæge 
Sundhedsloven §§ 170 og 173 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

Der bevilges ikke kørsel til 

 

 Tandlæge.  

 Fysioterapeut. 

 Fodterapeut. 

 Kiropraktor. 

 Mammografiscreening. 

 Høreapparatbehandling. 

 Sygehusbehandling. 

 

Hvis du vælger en anden speciallæge end den nærmeste for evt. 

at afkorte ventetid, eller fordi du tidligere har været tilknyttet 

denne speciallæge, er du ikke berettiget til kørsel her til. Du har 

dog mulighed for at søge befordringsgodtgørelse, som beregnes i 

forhold til nærmeste speciallæge.  

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling, hvis du bevilges kørsel til egen læ-

ge/nærmeste speciallæge. 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune er tilsluttet NT’s ordning ”Samordnet 

kørsel” til læger og speciallæger. Samordnet kørsel er ikke taxa-

kørsel, men koordineret trafik, hvor der kan være flere i bilen.  

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

For at du kan få bevilget kørsel, skal du indsende en ansøgning 

til Kørselskontoret i Bevilling Voksen/Ældre i Vesthimmerlands 

Kommune, hvor ansøgningen behandles.  Du modtager en skrift-

lig afgørelse på ansøgningen. 

 

Ansøgningsskemaet findes på www.vesthimmerland.dk. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Der må beregnes op til 14 dages sagsbehandling. 

 

Akutbevilling: 

Opstår der en situation, hvor det helbredsmæssigt ikke er for-

svarligt, at du selv skal sørge for transport, kan du kontakte kør-

selskontoret for en vurdering og evt. bevilling af en engangskør-

sel.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Befordring, Flexhandicap 
Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20.03.2015 

Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber  

https://www.retsiHjemmesidenformation.dk/eli/lta/2015/323 

Hvem kan få ydelsen Du er berettiget til at blive optaget i flexhandicap-ordningen, 

hvis du 

 

 er varigt og svært bevægelseshæmmet og benytter rolla-

tor eller kørestol, som er bevilget af Vesthimmerlands 

Kommune, og derfor ikke kan benytte offentlig transport, 

uanset afstanden her til. 

 er blind eller svagtseende med synsstyrke på 10 % 

(6/60) eller mindre. 

Hvad indeholder ydel-

sen 

Flexhandicap ordningen omfatter 

 

 Kørsel med sociale formål. 

 Indkøb. 

 Familiebesøg. 

 Fritidsaktiviteter. 

 

Flexhandicap-ordningen kan desuden bruges til behandlinger, 

lægebesøg og lignende, hvor der ikke ydes befordring i forhold til 

anden lovgivning.  

 

Flexhandicap er en kørselsordning, hvor du køres fra gadedør til 

gadedør. 

 

Du kan maksimalt tilbydes 104 ture pr. kalenderår.  

 

Gratis ledsager kan bevilges, hvis du er afhængig af hjælp under 

kørslen. 

Hvad indeholder ydel-

sen ikke 

 

Egenbetaling Hvis du visiteres til ordningen, vil der være egenbetaling, som du 

får oplyst, når du bestiller turen.  

For yderligere se: 

https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/flextrafik/flexhandicap 

Leverandør af ydelsen Ydelsen leveres af Nordjyllands Trafikselskab.  

 

Det er Nordjyllands Trafikselskab, der fastsætter serviceniveauet 

i kørselsordningen og dermed sætter rammerne for, hvordan 

kørslen udføres. Det er også Nordjyllands Trafikselskab der be-

handler eventuelle klager på selve kørslen.  

https://www.retsihjemmesidenformation.dk/eli/lta/2015/323
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/flextrafik/flexhandicap
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Befordring, Flexhandicap 
Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20.03.2015 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Det er Vesthimmerlands Kommune, der bevilger optagelse i ord-

ningen.  

 

Kommunen foretager en visitation ud fra en skriftlig ansøgning, 

som du skal indsende. Til behandlingen af ansøgningen kan du 

blive bedt om at samtykke, at kommunen inddrager de oplysnin-

ger, vi har om dig.  

 

Hvis du bevilges optagelse i ordningen, modtager du en bevilling, 

hvori det fremgår, hvornår ordningen er gældende fra. Ordnin-

gen gælder så længe, du bor i Vesthimmerlands Kommune.  

 

Ud fra ansøgningen bevilges vogntype samt hvilke ganghjælpe-

midler eller kørestol, der kan medbringes.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du er en sagsbehandlingstid på op til 3 uger.  

 

Klagefristen er på 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. 

Fastholdes afgørelsen kan denne ikke ankes.  

 

Ved ændringer i forhold til ganghjælpemidler skal du kontakte 

kommunen. 
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