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1 Indledning

Solrød Kommunes kvalitetsstandarder 
beskriver det serviceniveau, som Byrå-
det har vedtaget for Solrød Kommunes 
ældre og handicappede. Kvalitetsstan-
darderne er udarbejdet efter gældende 
lovgivning og Solrød Kommunes værdi-
grundlag.

Det er en generel serviceinformation til 
borgere om den hjælp, der kan tilbydes 
i forhold til de opgaver den enkelte ikke 
selv kan varetage.

Hjælpen tildeles med vægt på service-
lovens formål; 

”at give hjælp til selvhjælp, og på at 
den enkelte har ret og pligt til at tage 
vare på sit eget liv”.

Hjælpen tilbydes derfor altid således, at 
borgeren i videst muligt omfang selv del-
tager aktivt i udførelsen af opgaverne. 
Meningen er, at hjælpen skal styrke det 
borgeren selv kan og hjælpe til at bedre 
funktionsniveauet for den enkelte.

Alle borgere i Solrød Kommune har krav 
på en ensartet service, der tager ud-
gangspunkt i den enkeltes samlede situ-
ation. Der skal være overensstemmelse 
mellem borgerens behov for hjælp, og 
den hjælp der udføres.
 
1.1 Værdigrundlag

Værdigrundlaget i Solrød Kommune byg-
ger på nedenstående nøglebegreber:

 Respekt og værdighed
 Fleksibilitet og valgfrihed
 Udvikling og kvalitet

Respekt og værdighed udvises fx ved; 
At omgangen med borger skal tage ud-
gangspunkt i respekten for den enkelte.

At tage udgangspunkt i borgers ressour-
cer og individualitet.

At skabe mulighed for borgers egen ind-
flydelse på hverdagen.

At fastholde hjælp til selvhjælp.

At udvise respekt for privatlivets fred.

Fleksibilitet og valgfrihed udvises fx 
ved;
At lytte og samarbejde i en åben og kon-
struktiv atmosfære.

At tilbyde den rette hjælp i den aktuelle 
situation ud fra en faglig og etisk vurde-
ring.

At inddrage borger i indholdet af den til-
delte hjælp.

Udvikling og kvalitet sikres fortsat fx 
ved;
Et dynamisk samarbejde både mellem 
borger/personale og leverandørerne 
imellem.

At hjælp leveres i henhold til helhedsvur-
dering og kvalitetsstandarder.

At hjælp leveres med udgangspunkt i høj 
faglighed og borgers ønsker.

At borger oplever en helhed i den leve-
rede hjælp.

At den enkelte borgers hidtidige livsstil 
så vidt muligt bevares.

At samarbejdet foregår i en venlig og 
imødekommende atmosfære.

1.2 Visitationsprocedure

Anmodning og foreløbig visitation
Anmodning om hjælp sker enten fra bor-
ger, pårørende, egen læge eller sygehu-
set. 
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Hvis anmodningen kommer fra borger, 
pårørende eller egen læge, registrerer 
visitator anmodningen og der træffes en 
aftale om visitationsbesøg. 

Visitationsbesøg
Visitationsbesøget afholdes som hoved-
regel i borgers hjem, evt. sammen med 
pårørende. Ved dette møde udarbejdes 
en helhedsvurdering, der afdækker bor-
gers ressourcer og begrænsninger. Op-
lysningerne registreres i Solrød Kommu-
nes omsorgssystem. Visitator udleverer 
og gennemgår relevante kvalitetsstan-
der mv. Borger informeres om frit valg 
af leverandør.

For borgere, der henvender sig for før-
ste gang, afdækker visitator borgers 
overordnede træningspotentiale ud fra 
helhedsvurderingen og tildeler et hver-
dagsrehabiliteringsforløb.

Hjælp efter sygehusindlæggelse
Hvis anmodningen om hjælp kommer fra 
sygehuset registrerer visitator sygehu-
sets anmodning, og aftaler udskrivning 
efter gældende sundhedsaftale.

Udskrivningskonference/planmøde 
Ved behov for udskrivningskonference, 
aftaler udskrivningskoordinator dette 
med sygehuset. Ved udskrivningskonfe-
rencen på sygehuset foretages en mid-
lertidig visitation. Hvis borger ikke modt-
og hjemmehjælp før indlæggelsen, in-
formeres borger og evt. pårørende om 
Solrød Kommunes kvalitetsstandarder. 
Den egentlige visitation foregår ved op-
følgende visitationsbesøg i hjemmet. 
Ved udskrivelse til hjemmet, bevilges 
hjælpen med rehabiliterende sigte, 
jævnfør servicelovens § 83a.

Afgørelsen
Visitationsbesøg i borgers hjem vil finde 
sted efter behov, afhængigt at komplek-
siteten. Hjælpen vil blive bevilget med 
rehabiliterende sigte.

På baggrund af en konkret og individuel 
helhedsvurdering vurderer visitator med 
udgangspunkt i borgers fysiske, psyki-
ske og sociale funktionsevne, hvilken 
hjælp, der kan tilbydes. Det vurderes om 
hjælpen er midlertidig eller varig. Ved 
midlertidig hjælp bliver borger oplyst om 
perioden. Borger skal aktivt søge om for-
længelse ved fortsat behov.

Borger modtager efter visitationsbesø-
get, en skriftlig afgørelse, samt klage-
vejledning.
 
1.3 Fleksibel hjemmehjælp

Når borger modtager praktisk og/eller 
personlig hjælp, er der mulighed for at 
vælge en helt eller delvis anden hjælp 
eller støtte til praktiske og/eller person-
lige opgaver i hjemmet end den, der er 
truffet afgørelse om. 

Borger kan ikke bytte hjælp til personlig 
pleje eller praktisk hjælp, hvis borger ik-
ke i forvejen er visiteret til den type 
hjælp. 

Muligheden for helt eller delvist at væl-
ge en anden hjælp end den, der er truf-
fet afgørelse om, skal holdes indenfor 
samme tidsramme, som er politisk god-
kendt til udførelse af den visiterede 
hjælp. 

Hvis borger tre gange over en tre måne-
ders periode fravælger den samme visi-
terede hjælp, skal det vurderes det om 
der forsat er behov for den visiterede 
hjælp.

I tilfælde af uenighed skal der ydes den 
hjælp, der er visiteret til. Uenighedssitu-
ationer registreres og rapporteres løben-
de. 

Hvis borger har fravalgt en visiteret 
hjælp til fordel for en anden hjælp, kan 
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der ifølge reglerne ikke klages over, at 
den fravalgte hjælp ikke er udført.

1.4 Køb af ekstra ydelser
Den kommunale leverandør må ikke 
sælge ekstra ydelser til borgerne. Kun 
privat leverandør må levere tilkøbsydel-
ser.

Såfremt borgeren indgår aftale med den 
private leverandør om tilkøbsydelser, 
skal borgeren selv betale for ydelsen. En 
sådan aftale vil være kommunen uved-
kommende og uden økonomisk forpligti-
gelse for kommunen.

1.5 For visse ydelser opkræves 
betaling

 Madservice
 Rehabiliteringsophold på Christians 

Have 
 Kørselsordning til daghjem og dag-

center
 Omsorgstandpleje 
 Linnedservice plejecenter

Betaling for ovenstående ydelser, bliver 
opkrævet via girokort, med opfordring til 
at tilmelde til betalingsservice. Oplysnin-
ger om aktuelle priser og takster frem-
går af takstblad på Solrød Kommunens 
hjemmeside: www.solrod.dk

1.6 Praktisk information

Personlig hjælp efter servicelovens 
§ 83 og 83a
 Personlig pleje iværksættes efter an-

visning fra visitationen, almindeligvis 
samme dag

 Kan ydes 24 timer i døgnet alle ugens 
dage

 Kan som hovedregel ikke aflyses af 
leverandør

Praktisk hjælp efter servicelovens § 
83 stk. og 83a
 Praktisk bistand iværksættes efter 

anvisning fra visitationen

 Udføres i tidsrummet mellem kl. 7.30 
og 15.30 på hverdage

 I tilfælde af aflysning ydes erstat-
ningshjælp snarest og senest inden 
for fem hverdage
 

Ændre aftalt tid
Borgeren har mulighed for at ændre af-
talt tid for hjælp, når særlige forhold gør 
sig gældende, eksempelvis ved indlæg-
gelse på sygehus, undersøgelser hos læ-
ge, tandlæge eller speciallæge, hvor 
borgeren ikke har indflydelse på aftale-
tidspunktets fastsættelse. 

Melde afbud
Borger skal melde afbud til leverandør 
senest dagen før den aftalte dato for 
hjælpens udførelse. Senere afbud be-
tragtes som ikke gyldige afbud.

Hvis borgeren melder afbud rettidigt skal 
der som udgangspunkt tilbydes erstat-
ningshjælp inden for samme uge.

Der ydes ikke erstatningshjælp hvis af-
buddet har længerevarende karakter, 
eksempelvis ved indlæggelse på syge-
hus.

Aftalt tidspunkt
Hvis hjælpen forsinkes mere end ½ time 
i forhold til det aftalte tidspunkt skal bor-
geren kontaktes telefonisk.

Madservice
 Madservice iværksættes efter anvis-

ning fra visitationen 
 Udbringning sker to gange ugentligt, 

tirsdag og fredag, i tidsrummet 8.00 
- 13.00.

Såfremt borgeren ønsker at afmelde ma-
den kan dette ske på tilsendte afkryds-
ningsskema eller senest kl. 12.00 dagen 
før levering. Såfremt dette ikke sker, vil 
borgeren blive afregnet for de leverede 
måltider.

Valgfrihed i forbindelse med hjem-
mehjælp

http://www.solrod.dk/
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Borger i eget hjem har mulighed for selv 
at vælge, hvem der skal levere hjemme-
hjælp.

Frit valg efter Servicelovens § 91
Der kan vælges mellem de leverandører, 
som Solrød Kommune har godkendt.

I forbindelse med bevilling af hjemme-
hjælp oplyser visitator om godkendte le-
verandører og udleverer informations-
materiale. Informationen kan også fås 
ved henvendelse til Visitations- og Koor-
dinationsenheden samt ses på kommu-
nens hjemmeside på linket www.sol-
rod.dk

Borger kan vælge forskellige leverandø-
rer til praktisk og personlig hjælp. Dette 
vil imidlertid kunne medføre indskræn-
kelse i muligheden for at bytte ydelser.

Valg af ny leverandør
Borger kan skifte leverandør til den 1. i 
en måned med en måneds varsel. Der 
kan dispenseres i ganske særlige tilfæl-
de fx ved alvorlig uoverensstemmelse.

Der kan skiftes leverandør, så ofte bor-
ger ønsker dette, hvorimod leverandør 
ikke kan opsige sin aftale med borger.

Andre valgmuligheder
Egen hjælper servicelovens § 94
Borger kan selv udpege en person til at 
udføre hjælpen. Hjælperen skal godken-
des og ansættes af kommunen til det be-
vilgede antal timer.

Kontant tilskud servicelovens § 95
Der er to forskellige betingelser der kan 
udløse § 95 
 Hvis kommunen ikke kan stille den 

fornødne hjælp til rådighed
 Borgere, der modtager mere end 20 

timer personlig og praktisk hjælp, 
har mulighed for at få udbetalt et 
kontant beløb til selv at købe hjæl-
pen.

Kvalitetskrav
Der skal tilstræbes et ligeværdigt møde 
med borger.

Medarbejderne skal udvise situationsfor-
nemmelse, og altid være venlige og imø-
dekommende overfor borger og dennes 
pårørende.

Det forventes at hjælpen til den enkelte 
borger så vidt muligt udføres af den/de 
samme medarbejdere.

For alle leverandører af personlig og 
praktisk hjælp til borgere i Solrød Kom-
mune gælder, at personalet skal bære 
synlig identifikation.

Medarbejderne er omfattet af Arbejds-
miljøloven, når de arbejder i borgernes 
hjem. Ifølge loven skal arbejdet udføres 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt for-
svarligt.

Arbejdspladsvurdering (APV)
Når borger modtager hjælp eller støtte i 
eget hjem, betragtes borgers hjem som 
en arbejdsplads. Dette medfører, at der 
ifølge arbejdsmiljøloven skal gennemfø-
res en APV. 

Forpligtigelsen til at udføre en APV er ar-
bejdsgiverens. APV foretages derfor af 
den godkendte leverandør.

Dette kan medføre, at borger må fjernes 
fx løstliggende tæpper, møbler og lig-
nende, som kan være til fare eller gene 
for medarbejderne og/eller borger selv i 
forbindelse med hjælpens udførelse.

APV kan endvidere påvise behov for 
hjælpemidler eller boligændringer. Hjæl-
pemidler, fx plejeseng og personlift, som 
er nødvendige for arbejdets udførelse 
stilles som udgangspunkt til rådighed af 
Solrød Kommune, jf. Sundhedsaftale 
Region Sjælland.

http://www.solrod.dk/
http://www.solrod.dk/
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Det er et krav, at der anvendes miljø-
venlige rengøringsmidler, og at der fore-
findes hensigtsmæssige rengøringsred-
skaber, som er i orden og vedligeholdte.

Røgfrit miljø
Efter lov om røgfri miljøer § 12, har By-
rådet vedtaget, at der ikke må ryges i 
borgers hjem i de værelser, hvor perso-
nalet opholder sig. Såfremt borger øn-
sker at ryge, mens hjælpen udføres, må 
det ske i et andet rum.

Tavshedspligt
Medarbejderne har tavshedspligt jf. Bor-
gerlig straffelov § 152. Tavshedspligten 
ophører ikke ved fratrædelse, - der er 
livslang tavshedspligt.

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
ring. Medarbejderne skal kunne tale og 
skrive dansk samt kunne identificere sig. 

Forventninger til borger
Behandler medarbejderne med venlig-
hed og respekt. 

Er hjemme til aftalte tidspunkt.

Respekterer at medarbejderne skal 
overholde regler og bestemmelser ved-
rørende arbejdsmiljøloven. 

Sørger for miljøvenlige rengøringsartik-
ler og ordentlige rengøringsredskaber.

Giver besked senest dagen før, hvis den 
aftalte hjælp skal aflyses eller flyttes.

Respekterer at medarbejderne skal 
overholde det politisk bestemte service-
niveau for Solrød Kommune.

Særlige forhold
Medarbejdere må ikke modtage gaver.

Medarbejdere må ikke udføre opgaver i 
borgers hjem, når borger ikke er hjem-
me.

Solrød Kommune ønsker tilfredse 
borgere
Derfor foretages løbende stikprøver, til-
synsbesøg og brugertilfredshedsunder-
søgelser. Solrød Kommune er på ethvert 
tidspunkt berettiget til at gennemføre 
uanmeldte besøg til sikring af, at de le-
verede ydelser har den fornødne kvali-
tet. 

Brugertilfredshedsundersøgelser vil væ-
re tilgængelig på Solrød Kommunes 
hjemmeside på linket www.solrod.dk.

http://www.solrod.dk/
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1.7 Klagevejledning

Afgørelsen er truffet 
Er borger ikke enig i afgørelsen, kan bor-
ger klage til Solrød Kommune.

Klager vedrørende afgørelser efter 
Serviceloven
Såfremt borger ønsker at klage over en 
afgørelse, skal borger – skriftligt eller 
mundtligt – henvende sig til:

Visitations- og Koordinationsenheden
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Der skal klages over afgørelsen inden-
for 4 uger efter modtagelsen af afgørel-
sesbrevet.

Sådan behandles borgers klage
Klagen behandles inden 4 uger fra mod-
tagelsen. 

Fastholder Solrød Kommune afgørelsen 
efter fornyet gennemgang bliver klagen 
sendt videre til Ankestyrelsen.

Læs evt. mere på:
www.ankestyrelsen.dk
 

http://www.ankestyrelsen.dk/
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1.8 Kontaktoplysninger

Visitations- og Koordinationsenheden:
Åbningstid: Mandag-onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 13-17
Fredag kl. 10-13

på tlf.nr. 56 18 24 28

Leder træffes på tlf.nr. 56 18 24 48

Hjemmesygeplejen:
Hjemmesygeplejen træffes alle hverda-
ge fra kl. 13.30-14.30 på tlf.nr.

56 18 24 56

Leder træffes på tlf.nr. 56 18 24 67

Træning:
Træningspersonalet træffes mandag-
fredag på tlf.nr. 56 18 24 38

Leder træffes på tlf.nr. 56 18 24 54

Daghjem, dagcenter og forebyggen-
de hjemmebesøg
Daghjem og dagcenter træffes mandag-
torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 
8.30-15.00 på tlf.nr. 56 18 24 45

Forebyggende hjemmebesøg 
Forebygger træffes på 56 18 24 31
Leder træffes på tlf.nr. 56 18 24 17

Demenskonsulent
Træffes mandag-fredag 
på tlf.nr. 56 18 24 41

Plejecenter Christians Have:
Den Kommunale del
Rehabiliteringen
Træffes på tlf.nr. 56 18 24 75
Leder træffes på tlf.nr. 56 18 24 50

Den private del, Aleris
Leder træffes på tlf.nr. 56 18 23 70

Fritvalgsleverandører:

Aleris Omsorg A/S
Træffes på tlf.nr. 71 99 06 15

Den kommunale Hjemmepleje:
Plejegrupperne træffes på følgende 
tlf.nr. døgnets 24 timer:
Havdrup/Jersieområdet 56 18 24 61
Solrød/Trylleskovområdet 56 18 24 63
Aften/weekendplanlægger 56 18 24 64

Leder træffes på tlf.nr. 56 18 24 65

Det Danske Madhus
Kundeservice træffes mandag – fredag 
kl. 8.00 – 14.00 på tlf.nr. 70 70 26 46

Indkøbsordninger:
Egebjerg købmandsgård
træffes på tlf.nr. 70 25 88 88

Intervare A/S
træffes på tlf.nr. 70 27 72 33
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1.9 Lovgrundlag

Servicelovens § 1 
Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at 
forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene servicey-
delser, der også kan have et forbyggen-
de sigte, og 
3) at tilgodese behov, der følger af ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne el-
ler særlige sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter den-
ne lov er at fremme den enkeltes mulig-
hed for klare sig selv eller lette den dag-
lige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på 
den enkeltes ansvar for sig selv og sin 
familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra 
den enkelte persons behov og forudsæt-
ninger og i samarbejde med den enkel-
te.

Serviceloven § 83
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
1) personlig hjælp og pleje,
2) hjælp eller støtte til nødvendige prak-
tiske opgaver i hjemmet og
3) madservice.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til 
personer, som på grund af midlertidigt 
eller varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer ikke selv kan udføre disse opga-
ver.

stk. 3. Forud for vurderingen af behovet 
for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbe-
styrelsen vurdere, om et tilbud efter § 
83 a vil kunne forbedre personens funk-
tionsevne og dermed nedsætte behovet 
for hjælp efter stk. 1 
Stk. 4-5. (Udeladt).
stk. 6 I forbindelse med afslutning af et 
rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal 
kommunalbestyrelsen vurdere modta-
gerens behov for hjælp efter § 83.

stk. 7-8 (Udeladt )

Serviceloven § 83 a
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et 
korterevarende og tidsafgrænset rehabi-
literingsforløb til personer med nedsat 
funktionsevne, hvis rehabiliteringsforlø-
bet vurderes at kunne forbedre perso-
nens funktionsevne og dermed nedsæt-
te behovet for hjælp efter § 83, stk 1. 
Vurderingen skal være individuel og 
konkret og tage udgangspunkt i modta-
gerens ressourcer og behov. 
stk. 2 rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, 
skal tilrettelægges og udføres helhedso-
rienteret og tværfagligt. Kommunalbe-
styrelsen skal fastsætte individuelle mål 
for rehabiliteringsforløbet i samarbejde 
med den enkelte modtager af forløbet.
stk. 3( Udeladt )
stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
modtageren af et rehabiliteringsforløb 
den nødvendige hjælp og støtte under 
forløbet med henblik på at nå de fastsat-
te mål, jf. stk.2. Hjælpen og støtten skal 
løbende tilpasses udviklingen i modtage-
rens funktionsevne. 
Hvis modtageren ikke gennemfører et 
rehabiliteringsforløb, skal kommunalbe-
styrelsen vurdere modtagerens behov 
for hjælp efter § 83, jvf. §83, stk 6

Serviceloven § 84
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløs-
ning eller aflastning til ægtefælle, foræl-
dre eller andre nære pårørende, der pas-
ser en person med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlerti-
digt ophold til personer, der i en periode 
har et særligt behov for omsorg og ple-
je.

Serviceloven § 85
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
hjælp, omsorg eller støtte samt optræ-
ning og hjælp til udvikling af færdighe-
der til personer, der har behov herfor på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller 
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psykisk funktionsevne eller særlige soci-
ale problemer.
Serviceloven § 86
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
genoptræning til afhjælpning af fysisk 
funktionsnedsættelse forårsaget af syg-
dom, der ikke behandles i tilknytning til 
en sygehusindlæggelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilby-
de hjælp til at vedligeholde fysiske eller 
psykiske færdigheder til personer, som 
på grund af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer har behov herfor.

Serviceloven § 87
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de 
opgaver, der er nævnt i §§ 83 – 85, i for-
nødent omfang kan varetages døgnet 
rundt.

Serviceloven § 94
En person, som er berettiget til hjælp el-
ler støtte efter § 83, kan vælge selv at 
udpege en person til at udføre opgaver-
ne. Den udpegede person skal godken-
des af Kommunalbestyrelsen, som her-
efter skal indgå kontrakt med den på-
gældende om omfang og indhold af op-
gaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 
90, stk. 1, og om betaling mv.

Serviceloven § 94a
Fleksibel hjemmehjælp
Personer, der modtager hjælp efter § 
83, kan vælge en helt eller delvis anden 
hjælp end den, der er truffet afgørelse 
om. En tilkendt ydelse, der fravælges 
kan ikke efterfølgende kræves leveret. 

Serviceloven § 97
Ledsagelse
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 ti-
mers ledsagelse om måneden til perso-
ner under folkepensionsalderen, jf. § 1 a 
i lov om social pension, dog således at 
aldersgrænsen ikke kan blive mindre 
end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til per-

soner der ikke kan færdes alene på 
grund af betydelig og varigt nedsat fysi-
sk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2-9. (Udeladt).

Serviceloven § 104
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde akti-
vitets- og samværstilbud til personer 
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer til opretholdelse eller forbed-
ring af personlige færdigheder eller af 
livsvilkårene.

Serviceloven § 118
Pasning af nærtstående med handicap 
eller alvorlig sygdom
En person med tilknytning til 
arbejdsmarkedet, der ønsker at passe 
nærtstående med betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne eller indgribende kronisk eller langva-
rig, herunder uhelbredelig, lidelse i 
hjemmet, skal ansættes af kommunal-
bestyrelsen, når
1) alternativet til pasning i hjemmet er 
døgnophold uden for hjemmet eller ple-
jebehovet svarer til et fuldtidsarbejde,
2) der er enighed mellem parterne om 
etablering af pasningsforholdet og
3) kommunalbestyrelsen vurderer, at 
der ikke er afgørende hensyn, der taler 
imod, at det er den pågældende person, 
der passer den nærtstående.
Stk. 2-6. (Udeladt).

Serviceloven § 119
Pasning af døende
Personer, som passer en nærtstående, 
der ønsker at dø i eget hjem, er efter an-
søgning berettiget til plejevederlag. Det 
er en betingelse for at yde plejeveder-
lag, at hospitalsbehandling efter en læ-
gelig vurdering må anses for udsigtsløs, 
og at den syges tilstand ikke i øvrigt 
nødvendiggør indlæggelse eller forbliven 
på sygehus eller ophold i plejehjem, ple-
jebolig el.lign. Det er endvidere en be-
tingelse, at den syge er indforstået med 
etableringen af plejeforholdet.
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Stk. 2. (Udeladt).
Servicelovens § 122
Sygeplejeartikler og lign.
Kommunalbestyrelsen kan, såfremt ud-
giften ikke dækkes på anden vis, yde 
hjælp til sygeplejeartikler og lign., når
1) nærtstående i forbindelse med et eta-
bleret plejeforhold, jf. § 119, passer en 
døende,
2) kommunen varetager plejen helt eller 
delvis eller kommunalbestyrelsen yder 
tilskud efter § 95 til hjælp, som familien 
selv antager, eller
3) et hospice varetager plejen.

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

§1
Formålet med denne lov er at 
1) sikre borgernes rettigheder og ind-
flydelse, når de sociale myndigheder 
behandler sager, 
2) fremhæve kommunalbestyrelsens 
ansvar for kommunens opgavevareta-
gelse på det sociale område, 
3) fremhæve, at de sociale myndighe-
der har pligt til at tilrettelægge en tidlig 
helhedsorienteret hjælp, 
4) forebygge, at personer, der har eller 
kan få vanskeligheder ved at fastholde 
et arbejde, får behov for hjælp til for-
sørgelse, og 
5) fastlægge struktur og grundlæggen-
de principper for administration af soci-
ale sager. 

§ 10
Myndigheden har ansvaret for, at sa-
ger, der behandles efter denne lov, er 
oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at 
myndigheden kan træffe afgørelse.

§ 11 
Myndigheden kan anmode personer, 
der søger om eller får hjælp, om 
1) at medvirke til at få de oplysninger 
frem, som er nødvendige for at afgøre, 
hvilken hjælp de er berettiget til, og 
2) at lade sig undersøge hos en læge 
eller blive indlagt til observation og be-
handling som led i sagsbehandlingen. 
Stk. 2 Personer, der får hjælp, har pligt 
til at oplyse om ændringer, der kan ha-
ve betydning for hjælpen. 
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Sundhedslovens § 1
Sundhedsvæsenet har til formål at frem-
me befolkningens sundhed samt at fore-
bygge og behandle sygdom, lidelse og 
funktionsbegrænsning for den enkelte.

Sundhedsloven § 131
Omsorgstandpleje
Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyg-
gende og behandlende tandpleje til per-
soner, der på grund af nedsat førlighed 
eller vidtgående fysisk eller psykisk han-
dicap kun vanskeligt kan udnytte de al-
mindelige tandplejetilbud. 
Stk. 2-3. (Udeladt).

Sundhedsloven § 138

Hjemmesygepleje
Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, 
at der ydes vederlagsfri hjemmesy-
gepleje efter lægehenvisning til perso-
ner med ophold i kommunen.

Sundhedsloven § 140
Genoptræning
Kommunalbestyrelsen tilbyder veder-
lagsfri genoptræning til personer, der ef-
ter udskrivning fra sygehus har et læge-
fagligt begrundet behov for genoptræ-
ning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.
Stk. 2-4. (Udeladt).
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2 Rehabilitering

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 83 a

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der ansøger om eller modtager 
personlig og/eller praktisk hjælp. Og  
vurderes at kunne bedre funktionsevne 
og dermed blive helt eller delvist selv-
hjulpne ved deltagelse i rehabilitering.

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Borgere med træningsrestriktioner, der 
bevilliges midlertidig hjemmehjælp.

Borgere der vurderes til ikke at have 
træningspotentiale.

Borgere der ikke formår at samarbejde.

Hvad er formålet med ydelsen?

Borger vil kunne bedre sin funktionsev-
ne via et korterevarende, tidsafgrænset 
rehabiliteringsforløb, og dermed ned-
sætte behovet for hjælp.

Borger får mulighed for at bedre sin 
funktionsevne, og dermed selvstændigt 
kunne genoptage vanlige aktiviteter.

Hvornår udføres ydelsen?

Hverdagsrehabilitering ydes på hverda-
ge i dag- og aftentimerne.

Hvordan gives ydelsen?

Borger tilbydes korterevarende, tidsaf-
grænset og målorienteret rehabiliterins-
forløb.

Rehabiliteringen vil være individuel og 
tage udgangspunkt i borgerens ressour-
cer og behov.

Hverdagsrehabilitering opstartes af tera-
peut inden for 5 hverdage efter visitatio-
nens anmodning.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Tværfagligt og helhedsorienteret  tilret-
telagt forløb, hvor der i samarbejde med 
borger sættes mål og arbejdes hen i mod 
at borger bliver helt eller delvis selvhjul-
pen.
 
Rehabiliteringen retter sig mod borgers 
samlede fysiske, psykiske og sociale 
funktionsevne.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Opgaver der ligger udenfor Solrød Kom-
munes serviceniveau jf. kvalitetsstand-
arder på ældre- og handicapområdet.

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
ring. Medarbejderne skal kunne tale og 
skrive dansk samt kunne identificere sig.

marts 2018
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3 Personlig hjælp og pleje

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 83 stk. 1 nr. 1 og § 84 
stk. 1.

Forud for bevilling af personlig hjælp og 
pleje vurderes borgers mulighed for re-
habilitering efter § 83 a.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som på grund af midlertidigt el-
ler varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, eller særlige sociale pro-
blemer ikke selv kan udføre disse opga-
ver.

Og hvor der ikke er andre myndige per-
soner i husstanden, der har mulighed for 
at yde hjælp eller dele heraf.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Støtte til personlig hjælp og pleje så bor-
ger kan klare hverdagen i egen bolig.

Hvad er formålet med ydelsen?

At assistere til personlig hjælp og pleje 
med udgangspunkt i borgers ressourcer 
og behov.

Hvordan gives ydelsen?

Borgere med dagligt behov for personlig 
hjælp og pleje tilbydes plejepakker i for-
hold til funktionsniveau. 

Borgere med moderate begrænsnin-
ger: Plejepakke 2.

Borgere med svære begrænsninger: 
Plejepakke 3.

Borgere med totale begrænsninger: 
Plejepakke 4.

Hvornår udføres ydelsen?

Plejepakker kan ydes dag, aften og nat, 
alle ugens dage.

Weekend og helligdage er der begræns-
ninger i plejepakke 2 og 3.

Mulighed for bad i weekenden, kan tilby-
des når der er 3 helligdage / weekenda-
ge i træk. Samt ved særlige lejligheder 
eks. fejring af en særlig begivenhed i fa-
milien. Dette vil maksimalt kunne tilby-
des 4 ekstra bad årligt i den relevante 
plejepakke.

Borgere, som kun har behov for hjælp til 
bad, kan tilbydes dette 1 gang om ugen 
på hverdage.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Plejepakker kan indeholde:

Hjælp til personlig pleje:
Brusebad eller sengebad, øvre/nedre 
toilette, af- og påklædning, almindelig 
hudpleje, hårvask, tand- og prote-
sebørstning, barbering, frisering, mund/ 
øjenpleje samt negleklipning.

Toiletbesøg:
Hjælp til at komme til og fra toilettet, 
tømning af urinkolbe/urinpose, skiftning 
af ble.

Kateter- og stomipleje:
Hygiejne, posepåsætning/skift og hud-
pleje.

Hjælp til kropsbårne hjælpemidler fx:
Rensning og isætning af høreapparater 
samt skift af batterier, pudsning af bril-
ler, kompressionsstrømper, støttekorset 
samt proteser.

Forflytninger:
Op af og i seng, stol og kørestol samt 
vending og lejring.
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Måltider:
Tilberedning og anretning af morgen-
mad.

Opvarmning og anretning af mad fra 
madservice/færdigretter eller andet fær-
digtilberedt mad til frokost.

Hos borger der ikke er i stand til at va-
retage madlavning må hjælperne gerne 
smøre mad om aftenen / stille rugbrød 
og pålæg frem hos borgere der selv kan 
smøre.

Tilberedning og anretning af mellemmål-
tider, kaffe, te, kolde drikke mv. Hjælp 
til indtagelse af mad og drikke. Hjælp i 
forbindelse med sondeernæring. 

Medicin:
Udlevering af dosispakket medicin fra 
apoteket eller doseret af hjemmesy-
geplejerske. Hjælp til indtagelse af do-
seret medicin.

Afrydning og opvask mv.:
Oprydning i køleskab i forbindelse med 
hjælp til ernæring. Oprydning og tøm-
ning af skraldepose/ postkasse. 
Sengeredning.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Opgaver der ligger udenfor personalets 
ansvars- og kompetenceområde fx; spe-
ciel fodpleje, herunder negleklipning på 
borgere med sukkersyge og/eller 
kredsløbsforstyrrelser.

Fremstilling af varm middags- eller af-
tensmad i hjemmet. Opvarmning af mål-
tid om aftenen.

Tilberedning af eller anretning af mad til 
gæster. Oprydning eller opvask efter 
gæster.

Hvilke aktiviteter tilbydes ikke i 

weekenden?

Bad, øvre hygiejne, hårvask, barbering, 
negleklipning.

Oprydning, opvask, tømning af skral-
depose/postkasse. Sengeredning.

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
ring. 
Medarbejderne skal kunne tale og skrive 
dansk samt kunne identificere sig. 

Marts 2018
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4 Praktisk hjælp – 
rengøring og tøjvask 

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 83 stk. 1, nr. 2 og § 84 
stk. 1.

Forud for bevilling af praktisk hjælp, vur-
deres borgers mulighed for rehabilite-
ring efter § 83 a.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere som på grund af midlertidigt el-
ler varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, eller særlige sociale pro-
blemer ikke selv kan udføre disse opga-
ver.

Visitationen tager ikke kun udgangs-
punkt i borgerens funktionsniveau. Der 
bliver ikke ydet praktisk hjælp, hvis der 
i husstanden er andre myndige perso-
ner, der kan udføre opgaverne.

Borgere, der helt eller delvist i perioder 
varetager pleje og pasning af nær pårø-
rende med svære begrænsninger kan 
bevilges praktisk hjælp som afløsning ef-
ter § 84. Det er en forudsætning, at der 
ikke er bevilget aflastning udenfor hjem-
met i form af daghjems- /eller aflast-
ningsplads.

Alder udløser i sig selv ikke hjælp. Selv-
om opgaverne er fysisk krævende og ta-
ger tid giver det ikke ret til hjælp. De 
praktiske opgaver må evt. deles over 
ugens dage.

Hjælp eller støtte til praktiske opgaver 
tildeles ikke som kompenserende eller 
forebyggende hjælp, for at give over-
skud til at deltage i sociale aktiviteter og 
lign.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Hjælp eller støtte til nødvendig rengø-
ring og tøjvask i hjemmet.

Hvad er formålet med ydelsen?

At assistere til rengøring og tøjvask med 
udgangspunkt i borgers ressourcer og 
behov.

Hvornår udføres ydelsen?

Hjælp til rengøring og tøjvask ydes hver 
3. uge. Borgere, der har behov for dag-
lig personlig hjælp, har mulighed for 
tøjvask 1 gang om ugen.

Hjælpen ydes hverdage i tidsrummet fra 
kl. 7.30 til kl. 15.30.

Der kan ydes hjælp oftere hos borgere 
med særlige behov fx demente, psykisk 
syge, udviklingshæmmede og blinde.

Hvordan gives ydelsen?

Hjælp til tøjvask gives i vaskemaskine i 
borgerens hjem, alternativt hjælp til at 
sende tøj til vaskeri. Undtaget er borge-
re, der bor i visiteret ældrebolig med 
fælles vaskefaciliteter.

Rengøring og tøjvask tilbydes som prak-
tiske pakker i forhold til funktionsniveau. 

Borgere med moderate begrænsnin-
ger:
Rengøringspakke 2: 30 min.
Tøjvask pakke 2: 10 min. eller 

Praktisk pakke 2 (rengøring/tøjvask): 
40 min.

Borgere med svære begrænsninger:
Rengøringspakke 3: 50 min.
Tøjvask pakke 3: 15 min. eller 
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Praktisk pakke 3 (rengøring/tøjvask): 
60 min.

Borgere med totale begrænsninger:
Praktisk pakke 4 (rengøring/tøjvask): 
70 min.

Tøjvask pakke 4: 20 min. 

Borger og leverandør tilrettelægger i 
samarbejde de opgaver, der skal udfø-
res indenfor den visiterede tid.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Rengøringshjælpen omfatter rengøring 
af et areal, der svarer til en 2-værelses 
lejlighed på max. 65 m2. Det kan omfat-
te rengøring i køkken, entré, 1 badevæ-
relse, opholdsstue samt 1 soveværelse.

Rengøringspakke 2 kan indeholde:
Støvsugning af gulve, tæpper, paneler 
og indendørs trappe.

Vask af gulve og indendørs trappe.

Rengøring af toiletkumme.

Rengøringspakke 3 kan indeholde:
Opgaver som i rengøringspakke 2.

Rengøring af badeværelse.

Skift af sengetøj.

Aftørring af støv og afvaskning af frie fla-
der i nåhøjde.

Rengøring af personlige hjælpemidler, 
hårde hvidevarer, kaffemaskine o. lign.
 
Rengøringspakke 4 kan indeholde:
Opgaver som i rengøringspakke 3.

Lettere oprydning forud for rengøring.

Tøjvask pakke 2 kan indeholde:
Enkelte dele af hjælp til tøjvask og op-
hængning af tøj.

Tøjvask pakke 3 kan indeholde:
Dele af hjælp til tøjvask og ophængning 
af tøj.

Tøjvask pakke 4 kan indeholde:
Ilægning og udtagning af tøj i henholds-
vis vaskemaskine og tørretumbler.
Ophængning og sammenlægning af tøj. 
Lægge tøj på plads.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Vinduespudsning.

Udvendig trappevask.

Flytning af løse tæpper. Rengøring un-
der tæpper.

Hovedrengøring, herunder flytning af 
tunge møbler.

Rengøring efter håndværkere.

Opvask og/eller oprydning efter gæster.

Ekstra rengøring på grund af husdyr i 
hjemmet.

Gardinvask, vask af persienner og rens-
ning af tæpper.

Vask af tøj for andre i husstanden. Vask 
af tøj i vaskeri. Hente og bringe tøj til va-
skeri/renseri.

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
ring. Medarbejderne skal kunne tale og 
skrive dansk samt kunne identificere sig. 

Marts 2018
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5 Madservice

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 83 stk. 1, nr. 3 og § 84.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som midlertidigt eller varigt er 
ude af stand til at varetage opgaver i for-
bindelse med ernæring. Det vil sige, at 
borgeren skal være ude af stand til at til-
berede hovedmåltiderne. 

Visitationen tager ikke kun udgangs-
punkt i borgerens funktionsniveau. Der 
kan ikke tilbydes madservice, hvis der i 
husstanden er andre myndige personer, 
der kan udføre opgaverne. 

Hvilke behov dækker ydelsen?

Levering af daglige hovedmåltider.

Hvad er formålet med ydelsen?

Sikre at borgeren får en ernæringsrigtig 
sammensat kost.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Leverandør udvikler en varieret menup-
lan for en måned ad gangen. Menuerne 
tager udgangspunkt i de gode danske 
madtraditioner og skiftende sæsoner. 
Der kan vælges mellem to hovedretter 
pr. dag.

Der kan desuden leveres lægeordineret 
diætkost, energiberiget kost og mellem-
måltider. 

Maden kan opvarmes i mikrobølgeovn 
eller almindelig ovn. Har borgeren behov 
for hjælp til at få opvarmet maden, er 
det nødvendigt, at der er en mikroovn i 
hjemmet. Mikrobølgeovn kan evt. købes 
hos leverandøren.

Hvornår udføres ydelsen?

Madudbringning sker 2 gange ugentligt, 
tirsdag og fredag mellem kl. 8.00-13.00.

 tirsdag leveres mad til onsdag, tors-
dag og fredag.

 fredag leveres mad til lørdag, søndag, 
mandag og tirsdag.

Det er nødvendigt at være hjemme, når 
maden kommer, da den skal anbringes 
på køl. Har borgeren ikke mulighed for 
at åbne, kan der i særlige tilfælde laves 
privat aftale med leverandør om udleve-
ring af nøgle. Ved afbestilling af madle-
vering, skal dette ske senest kl. 12 da-
gen før levering til leverandør, ellers vil 
borgeren blive afregnet for de leverede 
måltider.

Leverance

Leverandør:

Det Danske Madhus
www.detdanskemadhus.dk

Opkrævning foregår månedsvis fra Visi-
tations- & Koordinationsenheden. 

Borger anbefales tilmelding til PBS. 
 

http://www.detdanskemadhus.dk/
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Hvad koster det?

Hovedret – normal 
inklusive transport

48,50 kr.

Hovedret – diæt 
inklusive transport

51,50 kr.

Der er mulighed for tilkøb af neden-stå-
ende retter.

Forret/dessert 13,50 kr.
Forret/dessert – 
diæt

15,50 kr.

Smørrebrød, 4 
halve stykker

35,00 kr.

Smørrebrød diæt, 
4 halve stykker

35,00 kr.

Tillæg til smørre-
brød ved bestil-
ling uden hoved-
ret

  8,50 kr.

Råkost 18,50 kr.
Energidrik   8,50 kr.
Morgenmad 20,50 kr.
Gæstemad,
hovedret

61,00 kr.

Marts 2018
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6 Indkøb

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 83 stk. 1, nr. 2.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere som på grund af midlertidigt el-
ler varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, eller særlige sociale pro-
blemer ikke selv kan varetage indkøb af 
nødvendige dagligvarer.

Borgere som ikke er i stand til bestille 
vare online eller telefonisk.

Visitationen tager ikke kun udgangs-
punkt i borgerens funktionsniveau. Der 
bliver ikke ydet indkøbshjælp, hvis der i 
husstanden er andre myndige personer, 
der kan varetage indkøb eller borgeren 
har bevilget transporthjælpemiddel.

Alder udløser i sig selv ikke hjælp. Selv-
om indkøb er fysisk krævende og tager 
tid giver det ikke ret til hjælp. Indkøbe-
ne må evt. deles over ugens dage.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Hjælp eller støtte til indkøb af nødvendi-
ge dagligvarer .

Hvad er formålet med ydelsen?

At tilbyde borgere med moderate be-
grænsninger mulig for selv at foretage 
indkøb af dagligvarer.

At tilbyde borgere med svære eller mo-
derate begrænsninger hjælp eller støtte 
til indkøb og håndtering af dagligvarer.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Borgere med moderate begrænsnin-
ger: 

Levering af varer fra godkendt dagligva-
releverandør.

Borgere med svære eller totale be-
grænsninger:

Leverandørens opgave:
- Levering af dagligvarer i dagtimerne
- Hjælp til at sætte varerne på plads i 
køle- og fryseskab, samt andre steder

Hjemmeplejen:
- Hjælp til at udfylde og formidle bestil-
lingsseddel til dagligvareleverandør.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Storindkøb. Indkøb i andre forretninger. 
Indkøb udover eget daglige forbrug.

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
ring. Medarbejderne skal kunne tale og 
skrive dansk samt kunne identificere sig.

Leverance

Leverandører:

Egebjerg Købmandsgård A/S
www.bestiloghent.dk

Supermarkedet Intervare.
www.intervare.dk

Der er omkostningsfri levering for de vi-
siterede borgere.

Borgeren afregner indkøbene direkte 
med leverandøren via betalingsservice 
eller med elektronisk dankortbetaling. 

Marts 2018.

http://www.bestiloghent.dk/
http://www.intervare.dk/
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7 Hjemmesygepleje

Lovgrundlag for ydelsen

Sundhedsloven § 138.  

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fast bopæl i kommunen og 
personer med midlertidigt ophold i kom-
munen.

Hjemmesygepleje ydes til borgere, der 
er henvist fra læge.

Hjemmesygepleje ydes til borgere, der i 
forbindelse plejeforløb i hjemmet får be-
hov for sygepleje. 

Hvilke behov dækker ydelsen?

Sygeplejefaglig undersøgelse, behand-
ling, hjælp, støtte og vejledning. 

Hvad er formålet med ydelsen?

Sygeplejen skal medvirke til at motivere 
og styrke borgeren til i videst mulig om-
fang selv at kunne varetage sine daglige 
fornødenheder og opnå størst mulig grad 
af selvhjulpenhed, trivsel og velvære.

Sikre, at borgeren får den nødvendige 
hjælp og vejledning i forhold til undersø-
gelser, behandlinger, forebyggelse og 
sundhedsfremme. 

Hvordan gives ydelsen?

Sygepleje ydes som udgangspunkt i Sy-
geplejeklinikken i Solrød Aktivitets- og 
Frivilligcenter eller i borgerens eget 
hjem.

Hvornår udføres ydelsen?

Sygepleje i Sygeplejeklinikken i Solrød 
Aktivitets- og Frivilligcenter ydes alle 
ugens dage efter aftale med hjemmesy-

geplejersken. Sygepleje i hjemmet ydes 
hele døgnet, dog så vidt som muligt i 
dagtiden. 

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Rådgivning, undervisning og vejled-
ning til borgere og pårørende:
Fx i forbindelse med akut eller nyopstå-
et sygdom samt kroniske lidelser.

Undersøgelse og behandling:
Fx i forbindelse med sår, vejrtrækning, 
kredsløb, diabetes, ernæring, kateter, 
stomi og palliativ behandling.

Medicin:
Medicindosering til borgere, hvor medi-
cinen ikke kan dosispakkes fra Apoteket.

Terminal pleje

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Opgaver der ligger udenfor sygeplejer-
skens ansvars- og kompetenceområde.

Faglige og personlige kompetencer

Hjemmesygepleje udføres af autorisere-
de sygeplejersker og andre personale-
grupper med de nødvendige uddannel-
sesmæssige kvalifikationer. Medarbej-
derne skal kunne tale og skrive dansk 
samt kunne identificere sig.

Marts 2018
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8 Træning

8.1 Genoptræning efter Service-
loven

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 86 stk. 1.

Hvem kan modtage ydelsen?

Det er en forudsætning at:
 Funktionsnedsættelsen ikke behand-

les i tilknytning til en sygehusind-
læggelse

 At borgeren ikke selv er i stand til at 
varetage træningen i eksempelvis 
fitnesscenter

Borgere der kan modtage ydelsen er 
voksne, typisk ældre borgere, som har 
et faldende funktionsniveau grundet:
 Sygdom
 Ulykke, fx fald
 Midlertidigt svækket
 Tiltagende svækkelse over tid og 

deraf fået sværere ved at klare de 
daglige gøremål og derved er i risiko 
for at få behov for hjemmeplejeydel-
ser eller øget behov for hjemme-
hjælp.

Det er en forudsætning at borgeren er 
motiveret til at modtage træning, så 
borgeren deltager så aktivt som muligt.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Målrettet og tidsafgrænset genoptræ-
ning til borgere, der rettes imod borge-
rens funktionsnedsættelse samt de fær-
digheder som borgeren har brug for i 
sine daglige gøremål.

Hvad er formålet med ydelsen?

Genoptræningen har til formål at bor-
gere så vidt muligt, kan komme til at 

klare sig lige så godt som inden syg-
dommen eller ulykken.

Ved målrettede træning, at undgå ved-
varende eller yderligere svækkelse 
samt at forebygge, at der opstår behov 
for øget hjælp eller sygehusindlæggel-
se.

Hvornår udføres ydelsen?

Borgen skal modtage tid til træning 
hurtigst muligt og senest 30 dage efter 
visitation. 

Træningen foregår på hverdage i tids-
rummet kl. 8.00 – 16.00.

Træning tilbydes én til to gange ugent-
lig.

Et vedligeholdende træningsforløb kan 
vare op til 12 uger.

Der kan som udgangspunkt bevilges ét 
træningsforløb årligt.

Træningen foregår som udgangspunkt i 
Genoptræningscentret, men kan i helt 
særlige tilfælde også udføres i borge-
rens eget hjem/nærmiljø.

Hvilke aktiviteter indgår i ydel-
sen?

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk 
genoptræning der rettes imod borge-
rens funktionsnedsættelse. Endvidere 
tages udgangspunkt i at træne færdig-
heder som borger har brug i sine dagli-
ge gøremål.

Træningen kan tilbydes individuelt som 
holdtræning, selvtræning eller som en 
kombination. 

Hvis borgeren ikke selv kan stå for 
transporten til og fra træning eller bor-
geren ikke kan benytte Flextur, kan der 
bevilliges kørsel.
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Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Smertebehandling, ultralyd og/eller 
manuel behandling fx massage indgår 
som udgangspunkt ikke. I særlige til-
fælde, hvor terapeuten vurderer, at den 
passive behandling, har en positiv ind-
virkning på efterfølgende aktiv træning, 
kan den passive behandling tilbydes i 
begrænset omfang.

Faglige og personlige kompeten-
cer

Autoriserede ergoterapeuter og fysiote-
rapeuter er ansvarlige for træningspla-
nen. Træningen kan varetages af andet 
social- og sundhedspersonale under su-
pervision af terapeuterne.

Marts 2018
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8.2 Vedligeholdelsestræning ef-
ter Serviceloven

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 86 stk.2.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med kroniske lidelse, borger 
som grundet nedsat fysisk og/eller psy-
kisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer der vurderes at have behov 
for en individuel tilrettelagt træningsind-
sats. Borgerens nedsatte funktionsevne 
kræver træning, som borger ikke selv er 
i stand til at udføre.
Det er en forudsætning at borgeren er 
motiveret til at modtage træning, så 
borgeren deltager så aktivt som muligt.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Målrettet vedligeholdelses træning der 
rettes imod de færdigheder som borge-
ren har brug for i sine daglige gøremål.
Målrettet vedligeholdelsestræning, der 
efter faglig vurdering, kan bevilliges i 
forlængelse af et afsluttet genoptræ-
ningsforløb.

Hvad er formålet med ydelsen?

Målrettet træning for at forhindre yderli-
gere funktions tab og så vidt muligt fast-
holde hidtidige funktionsniveau. Ved 
denne målrettede træning har vedlige-
holdelsestræning således et forebyggen-
de sigte i form af at forebygge at der op-
står øget behov for hjælp samt forebyg-
ge sygehusindlæggelser.
Der skal i træningsforløbet arbejdes hen 
imod at borgeren kan fortsætte træning 
på egen hånd når forløbet slutter. 

Hvornår udføres ydelsen?

Borgen skal modtage tid til træning hur-
tigst muligt og senest 30 dage efter visi-
tation. 

Træningen foregår på hverdage i tids-
rummet kl. 8.00 – 16.00.

Træning tilbydes én til to gange ugent-
lig.

Et vedligeholdende træningsforløb kan 
vare op til 12 uger.

Der kan som udgangspunkt bevilges ét 
vedligeholdende træningsforløb årligt.

Træningen kan i særlige tilfælde bevil-
ges i op til ét år ad gangen. Disse tilfæl-
de bevilges til borgere med et mere ved-
varende behov for vedligeholdelsestræ-
ning. 

Træningen foregår som udgangspunkt i 
Genoptræningscentret, men kan i helt 
særlige tilfælde også udføres i borgerens 
eget hjem/nærmiljø.

Træningsforløbet retter sig i mod vejled-
ning og instruktion mhp. selvtræning. 

Træningsforløbet afsluttes, når terapeu-
ten vurderer, at det ikke længere er re-
levant med fagprofessionel støtte, for at 
borgeren kan vedligeholde sin funktions-
evne.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Træningsplan, med realistiske og målba-
re træningsmål, aftales med borger ud 
fra en konkret og individuel vurdering.
Der lægges stor vægt på funktions- og 
færdighedstræning, der kan overføres 
direkte til dagligdagens gøremål.
Træningen foregår så vidt muligt sam-
men med andre, men kan i visse tilfæl-
de foregå individuelt eller som selvtræ-
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ning efter instruktion – eller som en 
kombination af de nævnte muligheder.

Hvis borgeren ikke selv kan stå for 
transporten til og fra træning eller bor-
geren ikke kan benytte Flextur, kan der 
bevilliges kørsel til og fra træning. 

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Smertebehandling, ultralyd og/eller ma-
nuel behandling fx massage indgår som 
udgangspunkt ikke. I særlige tilfælde, 
hvor terapeuten vurderer, at den passi-
ve behandling, har en positiv indvirkning 
på efterfølgende aktiv træning, kan den 
passive behandling tilbydes i begrænset 
omfang.

Faglige og personlige kompetencer

Autoriserede ergoterapeuter og fysiote-
rapeuter er ansvarlige for træningspla-
nen. Træningen kan varetages af andet 
social- og sundhedspersonale under su-
pervision af terapeuterne.

Marts 2018
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9 Aflastning/midlertidigt 

ophold i dagtimerne

9.1 Daghjem

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 104, 83, stk. 1 og § 84, 
stk. 1+2.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som på grund af varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer skønnes at 
have behov for daghjemmets tilbud, 
som en hjælp til fortsat at kunne bo i 
eget hjem.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Hjælp og støtte til socialt samvær og ak-
tiviteter.

Støtte til at vedligeholde daglige færdig-
heder.

Hjælp og støtte til personlig pleje og må-
ltider.

Aflastning til ægtefælle/pårørende.

Hvad er formålet med ydelsen?

Aktivitet og samvær samt aflastning til 
ægtefælle/pårørende.

At hjælpe og støtte borgeren med hen-
blik på i videst muligt omfang at vedli-
geholde og udvikle færdigheder, så bor-
geren fortsat kan bo i eget hjem. Herun-
der fx hjælp og støtte til egenomsorg, 
socialt samvær og andre relevante akti-
viteter for borgeren.

Hvornår udføres ydelsen?

Daghjemmet har åbent:
Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag....... kl. 9.00 – 15.00
Onsdag ..................... kl. 9.00 – 15.45

Daghjemmet er placeret i Solrød Aktivi-
tets- og Frivilligcenter. Ved behov er der 
mulighed for halvdagsplads.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Fælles socialt samvær fx avislæsning, 
quiz, udflugter, caféeftermiddage, 
foredrag, festarrangementer, modeop-
visning og banko.

Forskellige former for hobbyarbejde, og 
mulighed for deltagelse i forskellige ak-
tivitetsgrupper som blomsterbinding, 
pacthwork og erindringsgruppe.

Motion, fx siddende gymnastikhold, 
gangtræning, kondicykling og udførelse 
af selvtræningsprogrammer.

Derudover er der under ophold i Dag-
hjem mulighed for:

Borgere der er bevilget madservice kan 
af daghjemmets personale få hjælp til at 
få opvarmet medbragt mad midt på da-
gen. Maden leveres fra Det danske mad-
hus. Borgere skal selv medbringer ma-
den i daghjemmet.

Der kan bevilges kørsel til Solrød Aktivi-
tets- og Frivilligcenter. 

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Borgere med permanent ophold på Ple-
jecenter Christians Have kan ikke tilby-
des ophold i Daghjem.
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Hvad koster det?

Det er gratis at komme i daghjemmet 
samt at deltage i hobby/aktivitetsgrup-
per.

Der skal betales for:
Materiale til hobbyarbejde, hvad angår 
den del, der anvendes til eget forbrug.

Deltagelse i festlige og underholdende 
arrangementer, udflugter og lign.

Kørsel til og fra daghjem efter gældende 
takster.

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
ring. Medarbejderne skal kunne tale og 
skrive dansk samt kunne identificere sig. 

Marts 2018
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9.2 Demensdaghjem Oasen

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 83, stk. 1 og § 84, stk. 
1+2.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borger med demenssygdom eller de-
menslignende symptomer.

Borgere, som på grund af varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer skønnes at 
have behov for daghjemmets tilbud, 
som en hjælp til fortsat at kunne bo i 
eget hjem.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Aflastning til ægtefælle/pårørende.

Hjælp og støtte til socialt samvær og ak-
tiviteter.

Støtte til at vedligeholde daglige færdig-
heder.

Hjælp og støtte til personlig pleje og må-
ltider.

Hvad er formålet med ydelsen?

At tilbyde aflastning til ægtefælle/pårø-
rende.

At hjælpe og støtte borgeren med hen-
blik på i videst muligt omfang at vedli-
geholde og udvikle færdigheder, så bor-
geren fortsat kan bo i eget hjem. Herun-
der fx hjælp og støtte til egenomsorg, 
socialt samvær og andre relevante akti-
viteter for borgeren. 

Hvornår udføres ydelsen?

Daghjemmet har åbent:
Mandag til torsdag 
................................. kl. 9.00 – 
15,00
Fredag .......................kl. 9.00 – 15.00

Daghjemmet er placeret i Solrød Aktivi-
tets- og Frivilligcenter, 1. sal.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Fælles socialt samvær.

Forskellige aktiviteter som gymnastik, 
madlavning, spil/quiz, sang, petanque, 
banko, bagning, avislæsning og udflug-
ter.

Motion, fx siddende gymnastikhold, 
gangtræning, kondicykling og udførelse 
af selvtræningsprogrammer.

Derudover er der under ophold i Dag-
hjem mulighed for:

Borgere, der er bevilget madservice, kan 
af daghjemmets personale få hjælp til at 
få opvarmet medbragt mad midt på da-
gen. Maden leveres af Det Danske Mad-
hus hjem til borgeren. Borgeren skal 
selv medbringer maden til daghjemmet. 

Der kan bevilges kørsel til Solrød Aktivi-
tets- og Frivilligcenter.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Borgere med permanent ophold på Ple-
jecenter Christians Have kan ikke tilby-
des ophold i Daghjem.

Hvad koster det?

Det er gratis at komme i daghjemmet og 
deltage i socialt samvær og aktiviteter.
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Der skal betales for:
Materiale til hobbyarbejde, hvad angår 
den del, der anvendes til eget forbrug.

Deltagelse i festlige og underholdende 
arrangementer, udflugter og lign.

Kørsel til og fra daghjem efter gældende 
takster.

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
ring. Medarbejderne skal kunne tale og 
skrive dansk samt kunne identificere sig. 

Marts 2018
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10Kørsel til Solrød Aktivi-
tets- og Frivilligcenter 
(AFC)

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 117.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere som på grund af varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne ikke 
selv kan sørge for transport på egen 
hånd eller via offentlige transportmidler. 

Hvilke behov dækker ydelsen?

Kørsel fra hjemadresse til AFC og retur.
Kørslen kan gives op til 4 gange ugent-
ligt.

Hvad er formålet med ydelsen?

At give borgere mulighed for komme til 
AFC for at bevare et aktivt socialt liv.

Hvornår udføres ydelsen?

Kørsel til AFC:
Man- og fredag mellem kl. 8.30-9.30
Tirs- og onsdag mellem kl. 11.00-12.00

Kørsel fra AFC:
Man- og fredag kl. 13.00
Tirs- og onsdag kl. 15.45

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Kørslen foregår i liftbusser, der er ind-
rettet til at medtage rollator, alm. køre-
stol eller el-kørestol.

Hvad koster det?

Egenbetalingen udgør 359,00 kr. pr. 
måned uanset kørselsbehov.

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
ring. Medarbejderne skal kunne tale og 
skrive dansk samt kunne identificere sig. 

Marts 2018
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11Rehabilitering på Christi-
ans Have Plejecenter

Lovgrundlag for ydelsen

Lovgrundlaget er afhængigt af opholdets 
formål. 

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, der ikke kan passes i eget 
hjem.

Rehabilitering:
Borgere med rehabiliteringsbehov i for-
bindelse med fysisk funktionsnedsættel-
se eller tab af færdigheder efter indlæg-
gelse.

Borgere, som midlertidigt er ramt af 
sygdom/ændring i plejebehov og hvor 
hospitalsindlæggelse kan forebygges. 

Borgere, hvor der er behov for afklaring 
af pleje- og/eller boligbehov.

Midlertidig døgnaflastning:
Borgere, som ikke kan tage vare på sig 
selv, og hvor pårørende indlægges eller 
har behov for aflastning.

Midlertidige sociale eller boligmæssige 
forhold i hjemmet, som gør at borger ik-
ke kan passes i eget hjem.

Borgere, som er godkendt til og venter 
på plejebolig, og som ikke kan passes i 
eget hjem.
 
I særlige tilfælde borgere som er termi-
nale.

Borgere, som ikke er i stand til at være 
alene, under pårørendes ophold udenfor 
hjemmet, fx ferie, og hvor hjemmeple-
jen ikke kan kompensere herfor, kan til-
bydes et planlagt ophold på op til 8 

dage, én gang årligt. Ophold skal aftales 
12 uger før påbegyndelse.

For borgere, tilknyttet kommunens 
hjerneskadeteam, er der mulighed for 
samlet op til 3 ugers aflastningsophold 
årligt. Opholdet kan bevilges i sammen-
hæng eller i 2-3 perioder, alt efter øn-
ske.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Ophold i en tidsbegrænset periode indtil 
borgeren kan være i egen bolig/plejebo-
lig. 

Hvad er formålet med ydelsen?

Rehabilitering:
Hjælpe og støtte borgeren med henblik 
på i videst muligt omfang at udvikle og 
vedligeholde færdigheder med det for-
mål, at blive så selvhjulpen som muligt.

Midlertidig døgnaflastning:
Hjælp og støtte til den nødvendige per-
sonlige pleje og omsorg.

Aflastning til ægtefælle/pårørende. 

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Individuelt tilrettelagt rehabiliteringsfor-
løb, hvor der trænes målrettet på at ud-
vikle de færdigheder, der er vigtige og 
nødvendige for borgeren.

Hjælp og støtte til den nødvendige per-
sonlige pleje.

Planlægningsmøde hvor fremtidigt be-
hov for hjælp, hjælpemidler og bolig 
drøftes og vidt muligt aftales.

Hvad koster det?

Betalingen udgør kr.  145,-  pr. døgn.
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Betalingen opkræves pr. indbetalings-
kort månedsvis eller efter endt ophold.

Betalingen dækker 
Døgnkost 118 kr pr.døgn
Vask af sengelinned 27 kr. pr.døgn

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
ring. Medarbejderne skal kunne tale og 
skrive dansk samt kunne identificere sig. 

Marts 2018
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12Bolig

12.1 Ældrebolig

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om almene boliger § 57. 

Hvem kan modtage ydelsen?

Flere af nedenstående kriterier skal 
være opfyldt;
Borgere der bliver mere selvhjulpen ved 
at flytte eller hvor en mindre boligæn-
dring ikke kan afhjælpe situationen. 

Borgere der ikke selvstændigt kan kom-
me ud af egen bolig grundet uhensigts-
mæssige adgangsforhold.
 
Borgere der ikke selvstændigt kan kom-
me rundt i egen bolig pga. trapper eller 
andre niveauforskelle.

Borgere under 65 år skal være køre-
stolsbrugere med en uhensigtsmæssig 
bolig.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Borgeren bliver mere selvhjulpen ved at 
flytte.

Borgeren kan selvstændigt komme 
rundt i og ud af egen bolig.

Hvad er formålet med ydelsen?

Sikre at borgeren kan forblive så selv-
hjulpen som muligt. 

Fysiske rammer der støtter borgeren i at 
bevare og udvikle færdigheder fx indkøb 
og socialt samvær.

Sikre at personlig pleje kan ydes i over-
ensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

Forebygge behov for plejebolig.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?
 
Optagelse på behovsbestemt venteliste.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Det er ikke muligt at garantere tilbud om 
ældrebolig i et specifikt geografisk om-
råde i Solrød Kommune.

Øvrige oplysninger

Ansøgningsskema Solrod.dk udfyldes   
og sendes til Visitationsenheden.

Sagen behandles, ud fra ansøgning og 
helhedsvurdering, i boligvisitationsud-
valget og afgørelsen meddelelses borge-
ren skriftligt.

Borgere, der er godkendt til en ældrebo-
lig i Solrød Kommune bliver optaget på 
behovsbestemt venteliste. 

Borgere, der er godkendt til en ældrebo-
lig i Solrød Kommune og som ønsker at 
blive visiteret i anden kommune kan an-
mode om at sagen fremsendes til den 
ønskede kommune, der behandler an-
søgningen.

Ægtefæller til godkendte borgere har ret 
til at flytte med i boligen.

Hvis en borger takker nej til et tilbud om 
en ældrebolig to gange, vurderes det at 
borgeren ikke har et aktuelt behov og 
borgeren bliver slettet af ventelisten. 
Borgere kan ved et senere behov rette 
en fornyet henvendelse til Visitations- og 
Koordinationsenheden, hvor der efter-
følgende foretages ny visitation. 

Marts 2018
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12.2 Handicapvenlig bolig i
Admiralparken

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om almene boliger § 54. 

Hvem kan modtage ydelsen?

Flere af nedenstående kriterier skal væ-
re opfyldt;
Borgere med et varigt fysisk handicap.

Familier med et handicappet barn i hus-
standen.

Nuværende bolig er uhensigtsmæssig 
set i forhold til handicappet, og kan ikke 
eller kun meget vanskeligt gøres handi-
capegnet ved boligændring.

Hvilke behov dækker ydelsen?

At borgeren bor i en egnet bolig set i for-
hold til handicappet.

At borgeren har egnede adgangsforhold 
til boligen.

Hvad er formålet med ydelsen?

Sikre at borgeren kan forblive så selv-
hjulpen som muligt. 

Fysiske rammer der støtter borgeren i at 
bevare og udvikle færdigheder fx 
egenomsorg, indkøb og socialt samvær.

Sikre at personlig pleje kan ydes i over-
ensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?
 
Optagelse på behovsbestemt venteliste.

Øvrige oplysninger

Ansøgningsskema Solrod.dk udfyldes   
og sendes til Visitationsenheden.

Sagen behandles, ud fra ansøgning og 
helhedsvurdering, i boligvisitationsud-
valget og afgørelsen meddelelses borge-
ren skriftligt.

Borgere, der er godkendt til en handi-
capvenlig bolig i Solrød Kommune bliver 
optaget på behovsbestemt venteliste. 

Borgere, der er godkendt til en handi-
capvenlig bolig i Solrød Kommune og 
som ønsker at blive visiteret i anden 
kommune kan anmode om at sagen 
fremsendes til den ønskede kommune, 
der behandler ansøgningen.

Ægtefæller til godkendte borgere har ret 
til at flytte med i boligen.

Hvis en borger takker nej til et tilbud om 
en handicapvenlig bolig to gange, vurde-
res det at borgeren ikke har et aktuelt 
behov og borgeren bliver slettet af ven-
telisten. Borgere kan ved et senere be-
hov rette en fornyet henvendelse til visi-
tations- og koordinationsenheden, hvor 
der efterfølgende foretages ny visitation. 

Marts 2018
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12.3 Plejebolig på Christians Ha-
ve

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om almene boliger § 54 og § 57, lov 
om social service § 192 (plejehjemsboli-
ger efter lov om social bistand).

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med omfattende behov for 
hjælp, der ikke kan klare sig i hjemmet 
med hjælp fra familie og/eller kommu-
nens omsorgstilbud.

Flere af nedenstående kriterier skal væ-
re opfyldt;
Borgere med fysisk plejebehov kombine-
ret med psykisk ustabilitet, som kræver 
personale i umiddelbar nærhed.

Borgere med massive fysiske plejebe-
hov.

Borgere hvis helbredstilstand såvel fy-
sisk, psykisk som socialt er så dårlig at 
pleje og omsorg ikke kan, eller kun med 
stor vanskelighed kan kompenseres for 
ved hjemmehjælp, hjælpemidler eller 
øvrige tilbud.

Borgere hvis plejebehov ikke længere er 
foreneligt med nuværende bolig. Hvor 
hjælpemidler og boligændring ikke kan 
sikre at personalet kan yde hjælp i over-
ensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

Demente borgere, hvor problemstillin-
gen er;
Borgere der har behov for fast struktur i 
et tæt plejemiljø.

Borgere der ikke er orienteret i tid og 
sted og borgere der forlader hjemmet 
kan visiteres til demensenhed.

Hvilke behov dækker ydelsen?
 
Intensiv pleje, støtte og omsorg.

Hvad er formålet med ydelsen?

Borgeren modtager den optimale hjælp, 
støtte og pleje.

Rammer der støtter borgeren i så vidt 
muligt at bevare færdigheder fx 
egenomsorg, socialt samvær.

Sikre at personlig pleje kan ydes i over-
ensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?
 
Optagelse på behovsbestemt venteliste.

Hvad koster det?

Vask og leje af linned mv. 250 kr. pr. 
måned.

Husholdningskasse 2.600 kr. pr. måned. 

Hvis en beboer har været fraværende fra 
Christians Have plejebolig mere end 5 
døgn, eksempelvis, som følge af sygehu-
sophold, er det muligt at få refusion af 
indbetaling af husholdningskassen. Det 
er en refusion på 67 kr. pr. døgn. 

Endvidere opkræves der indskud, husle-
je pr. måned og varme fra boligselska-
bet Domea. 

 
Øvrige oplysninger

Ansøgningsskema på Solrod.dk udfyldes   
og sendes til Visitationsenheden.

Sagen behandles, ud fra ansøgning og 
helhedsvurdering, i boligvisitationsud-
valget og afgørelsen meddelelses borge-
ren skriftligt.
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Borgere, der er godkendt til en plejebo-
lig i Solrød Kommune bliver optaget på 
behovsbestemt venteliste. 

Borgere, der er godkendt til en plejebo-
lig i Solrød Kommune og som ønsker at 
blive visiteret i anden kommune kan an-
mode om at sagen fremsendes til den 
ønskede kommune, der behandler an-
søgningen.

Ægtefæller til godkendte borgere har ret 
til at flytte med i boligen.

Hvis en borger takker nej til et tilbud om 
en plejebolig to gange, vurderes det at 
borgeren ikke har et aktuelt behov og 
borgeren bliver slettet af ventelisten. 
Borgere kan ved et senere behov rette 
en fornyet henvendelse til visitations- og 
koordinationsenheden, hvor der efterføl-
gende foretages ny visitation. 

Frit valg
Borgere kan ved ansøgning om plejebo-
lig frit vælge om de ønsker optagelse på 
venteliste til den private eller kommuna-
le del af Christians Have.

Frit valg begrænses af situationer, hvor 
det aktuelle ønske medfører unødige ek-
stra økonomiske udgifter, set i forhold til 
udgiften ved anvisning af ledig plejebo-
lig.

Marts 2018
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13Udpegning af hjælper jf. 
§ 94

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 94.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der modtager hjælp efter § 83 
og som vælger selv at udpege en person 
til at udføre opgaven.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Ydelser der er bevilget efter § 83 ud fra 
Solrød Kommunes gældende kvalitets-
standarter.

Hvad er formålet med ydelsen?

At give borgere med behov for personlig 
og praktisk hjælp mulighed for selv at 
udpege en hjælper til at udføre opgaven. 

Hvornår udføres ydelsen?

Praktisk bistand udføres hverdage i dag-
timerne. Personlig pleje kan udføres i 
døgnets 24 timer.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Personlig og praktisk hjælp ud fra Solrød 
Kommunes gældende kvalitetsstandar-
ter.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Sygeplejeydelser.

Faglige og personlige kompetencer

Ansøgeren bestemmer selv, hvem der 
skal udføre hjælpen. Den udpegede per-
son skal godkendes af kommunen.

Det skal være en privat person. Det kan 
ikke være et hjemmeservicefirma eller 
lign. 

Øvrig information

Den udpegede hjælper har:
 tavshedspligt
 pligt til at afholde ferie i henhold til 

ferieloven
 indsende månedsopgørelser 
 pligt til at indberette ændringer i bor-

gerens tilstand til Visitations- og Ko-
ordinationsenheden.

Hjælperen ansættes som timelønnet, i 
det til en hver tid bevilgede timetal som 
fremgår af borgerens afgørelse.

Der skal udarbejdes aftale med borgeren 
om hvem, der skal afløse ved ferie og 
sygdom.

Kommunalt tilsyn foretages mindst 1 x 
årligt.

Marts 2018
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14Ledsageordning § 97

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 97.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere mellem 18 og 67 år, der ikke 
kan færdes alene på grund af betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Ledsagelse til aktiviteter efter eget valg 
uden for eget hjem.

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgeren, på lige fod med andre, får 
mulighed for at deltage i aktiviteter uden 
for eget hjem.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Når en borger er visiteret til ledsageord-
ning, vælger borgeren aktiviteter efter 
eget valg uden for eget hjem. 

De funktioner der er forbundet med 
ledsagelsen, fx hjælp med overtøj.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Ledsagelse omfatter ikke praktisk bi-
stand i hjemmet.

Socialpædagogisk bistand.

Besøgsven i egen bolig.

Hvad koster det?

Den ansatte ledsager aflønnes af Solrød 
Kommune i forhold til de visiterede og af 
holdte ledsagetimer.

Borgeren der modtager ledsagelse beta-
ler egne og ledsagerens udgifter i forbin-
delse med valgte aktivitet. Det kan fx 
være transportudgifter, biografbilletter 
og restaurationsbesøg.

Faglige og personlige kompetencer

Solrød kommune skal sikre, at det per-
sonale, der skal udføre de aftalte opga-
ver, er kvalificerede og har den fornød-
ne erfaring.

Øvrig information

Når en borger er visiteret til ledsagerord-
ning, finder borger i samarbejde med vi-
sitationen en egnet ledsager, som an-
sættes af Solrød Kommune.

Der kan ikke ske ansættelse af nærtstå-
ende, fx ægtefælle/samlever.

Borgere, der opfylder betingelserne for 
at få ledsagelse, har ret til 15 timers 
ledsagelse pr. måned. Det kan aftales, 
at ikke forbrugte timer opspares inden-
for en 6 måneders periode.

Borgere der er visiteret til ledsagerord-
ningen inden de fylder 67 år, har ret til 
at beholde ledsagerordningen efter de er 
fyldt 67 år. 

Marts 2018



Solrød Kommune 

Side 40

15§ 98 Ledsagelse og kon-
takt person for døvblinde

Lovgrundlag for ydelsen

Servicelovens § 98.

Hvem kan modtage ydelsen?

Personer over 18 år, som er funktionelt 
døvblinde, og som ikke kompenseres af 
andet kommunalt tilbud.

Hvilke behov dækker ydelsen?

At kompensere for det meget svære 
kommunikationshandikap og massive 
ledsagebehov.

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgeren får mulighed for at få en 
særlig form for hjælp, der kan være med 
til at bryde isolation samt bidrage til at 
den døvblinde kan leve så normalt som 
muligt.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Tildeling af særlig kontaktperson hvis 
opgave eks. kan være:

 at orientere om hverdagen (avislæs-
ning/brevlæsning mv.)

 at være bindeled til omgivelserne
 at ledsage til indkøb (minus dagligva-

re)
 at ledsage og være bindeled til myn-

digheder, bank osv.
 at ledsage til aktiviteter, kurser, mø-

der.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Almindelig praktisk bistand i hjemmet, 
samt indkøb af dagligvarer.

Faglige og personlige kompetencer

Kontaktpersonen skal have adgang til 
fornøden instruktion, supervision og 
kursusvirksomhed. Der kan i Solrød 
Kommune max. bevilges 2 dages kur-
susdage årligt.

Marts 2018
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16Omsorgstandpleje

Lovgrundlag for ydelsen

Sundhedsloven § 131. 

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som på grund af nedsat førlig-
hed eller vidtgående fysisk eller psykisk 
handicap ikke kan udnytte de almindeli-
ge tandplejetilbud. Fx borgere, der er 
fast sengeliggende eller er så svært de-
mente, at et samarbejde med tandlægen 
om tandpleje ikke er muligt.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Forebyggende og behandlende tandple-
je herunder regelmæssig undersøgelse 
af tænder, kæbe og proteser.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet med ordningen er at bidrage til 
at forbedre den enkeltes samlede trivsel 
og sundhed ved at sikre et symptomfrit 
og velfungerende tyggeapperat. 

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Regelmæssig undersøgelse og behand-
ling af tænder, kæbe og proteser.

Forebyggende tandpleje, der indebærer 
undervisning og vejledning af såvel bor-
ger som plejepersonale i daglig mundhy-
giejne, hensigtsmæssige kostvaner og 
instruktion i hjælpemidler.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Det er ikke hensigten at igangsætte 
større tandbehandlinger eller at fremstil-
le nye proteser, men i højere grad at 
korrigere og reparere de eksisterende 
proteser, hvis de volder smerter eller ik-
ke fungerer.

Hvad koster det?

Borgeren skal selv betale 43,00 kr. om 
måneden.

Solrød Kommune har indgået aftale 
med:

HjemmeTandlægen I/S
Solrød Center 70, 1. sal
2680 Solrød Strand
Tlf.: 70275285

Behandling foregår med klinikkens fuldt 
udrustede transportable tandklinik.

Marts 2018
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17 Movia Flexhandicap

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om trafikselskaber – Individuel han-
dicapkørsel for svært bevægelseshæm-
mede, nr. 582 af 24. juni 2005 § 11.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borger skal være så svært bevægelses-
hæmmet, at man ikke kan benytte of-
fentlige transportmidler, og man skal 
være kørestolsbruger eller være afhæn-
gig af ganghjælpemiddel.

Borgere der er;
Bosiddende i Solrød Kommune.

Over 18 år.

Afhængig af gangredskab (rollator, 
gangbuk eller albuestokke) eller køre-
stol. 

Borger skal kunne godkendes til en af 
ovenstående hjælpemidler i forhold til 
gældende kvalitetsstandard på området.

Blinde og stærkt svagtseende.

Ude af stand til at anvende offentlige 
transportmidler.

Funktionsnedsættelsen er varig eller 
vurderes til at vare mere end 12 måne-
der.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Kørsel til alle formål. Det kan eksempel-
vis være til indkøb, fritidsformål eller be-
handlinger. 

Hvad er formålet med ydelsen?

Kørsel til alle formål til svært bevægel-
seshæmmede borgere, der pga. varig 
fysisk funktionsnedsættelse ikke selv el-
ler med følge kan anvende almene of-
fentlige transportmidler.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Ret til 104 enkeltture om året. Evt. re-
sterende ture kan ikke overføres til det 
næste år. Der bevilges ikke ekstra ture. 

Der er mulighed for kørsel hele døgnet.

Borger vil blive fulgt fra dør til dør, ved 
offentlige bygninger vil det være til af-
talt hovedindgang.

Borgere kan medbringe højest to stk. 
nødvendige hjælpemidler (dog ikke to 
eldrevne hjælpemidler).

Borger kan gratis medbringe en ledsager 
der er bevilget iht. servicelovens § 97, 
stk. 2.

Borgere kan medbringe max. to ledsa-
gere til halv takst.

Borgere kan gratis medtage max. to 
børn under 12 år.

Borgere kan medbringe en kuffert og et 
stk. håndbagage, evt. ledsagere må 
medbringe det samme.

Borgere kan medbringe førerhund eller 
et stk. dyr i taske.

Trappemaskine kan anvendes ved behov 
og i forhold til hvad der er muligt. Dette 
vurderes af kommunen evt. i samarbej-
de med Movia.

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har den fornødne erfa-
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ring. Medarbejderne skal kunne tale og 
skrive dansk samt kunne identificere sig. 

Hvad koster det?

Der er følgende egenbetaling;

Der er et årligt medlemsgebyr på 300,00 
kr.

Grundtakst for de første 5 km, er 24,00 
kr.

Kilometerpris mellem 5-40 km er 2,40 
kr.

Kilometerpris over 40 km er 1,20 kr.

Der er ikke loft over pris, ingen maksi-
mal egenbetaling.

Egenbetalingen opkræves via Movia må-
nedsvis over Betalingsservice. Hvis bor-
ger ikke ønsker at tilmelde sig Betalings-
service pålægges et administrationsge-
byr på 50,00 kr.

Det er gratis at anvende trappemaskine.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger findes i ”Værd at vi-
de om Flextrafik, handicapkørsel” som 
findes på www.moviatrafik.dk

Særlige forhold at tage hensyn til;
Borgere må påregne omvejskørsel på op 
til 30 min. pr. tur eller en forlængelse på 
op til 150 % af den direkte køretid.

Kommunen kan visitere til direkte kør-
sel, hvis en borger ikke kan tåle omvejs-
kørsel.

Marts 2018
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18Demenskoordination

Lovgrundlag for ydelsen

Sundhedsaftalen i Region Sjælland 
2015-2018

Forløbsprogram for demens

Hvem kan modtage ydelsen?

Voksne hvor der er mistanke om hukom-
melsesproblemer. 
Voksne som er udredte og har fået diag-
nosen demens, f.eks. Alzheimers syg-
dom, vaskulær demens, Lewy body de-
mens og frontallap demens. 
Voksne hvor en udredning er nærtfore-
stående.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Demenskoordinatoren / Demenskonsu-
lenten medvirker ved demensopsporing, 
udredning, opfølgning og etablering af 
tilbud ifølge forløbsprogrammet.

Hvad er formålet med ydelsen?

Medvirke til at sikre det bedst mulige liv 
for borgere med demens og deres pårø-
rende i Solrød kommune.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Skabe kontakt til borgeren, når de-
menskoordinator /demenskonsulent ef-
ter samtykke og via egen læge eller sy-
gehus får kendskab til, at der ved un-
dersøgelse af borgeren er mistanke om 
eller stillet diagnosen demens. 

Yder støtte og vejledning til borgere 
med tidlige symptomer på demens, 
borgere der har fået stillet diagnosen 
demens samt til alle pårørende, der har 
behov for vejledning /formidling af syg-
dommens udvikling og støtteforanstalt-

ninger. Vejlede om igangsætning af ud-
redning.

Yde råd og vejledning til personalet.
Medvirker til opfyldelse af kommunens 
målsætning på området.
 
Fungerer som støtteperson for borgere 
med demens, og udarbejder helhedsbe-
skrivelse af borgerens situation, herun-
der foretager relevante test/undersø-
gelser, forud for udredning hos prakti-
serende læge.

Medansvarlig for at koordinere indsat-
sen i samarbejde med borgeren med 
demens og dennes pårørende, samt at 
indsatsen tager udgangspunkt i indivi-
duelle behov og ressourcer.

Medansvarlig for at borgere med de-
mens og pårørende kontaktes med pas-
sende interval med hensyn til opfølg-
ning på leverede ydelser.
Sikre opfølgning på og vurdering af si-
tuationen hos borgere, der frasiger sig 
støtte og ydelser efter demensdiagno-
sen er stillet, eller som ikke ønsker de-
mensudredning. Dette med henblik på 
at forebygge omsorgssvigt. 

Være igangsætter og tovholder i de-
mens-og pårørendegrupper.

Yder faglig vejledning til personale der 
arbejder med demens.
Medvirker til at styrke netværkssamar-
bejdet bl.a. ved at samarbejde med de 
frivillige organisationer.

Medvirker til at udbrede viden om de-
mens i nærmiljøet og til andre faggrup-
per, der møder borgere med demens i 
det daglige arbejde. 

Yder faglig vejledning til personale der 
arbejder med demens.

Medvirker til at styrke netværkssamar-



Solrød Kommune 

Side 45

bejdet bl.a. ved at samarbejde med de 
frivillige organisationer.

Medvirker til at udbrede viden om de-
mens i nærmiljøet og til andre faggrup-
per, der møder borgere med demens i 
det daglige arbejde. 

Ansvarlig for at følge udviklingen på 
området, holde viden ajour og medvir-
ke til justering og udvikling ved delta-
gelse i møder og aktiviteter i Demens-
netværket i Region Sjælland. 

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Almindelige hjemmeplejeydelser.

Varig ledsagefunktion til aktiviteter. 

Faglige og personlige kompetencer

Leverandøren skal sikre, at det persona-
le, der skal udføre de aftalte opgaver, er 
kvalificerede og har gennemgået uddan-
nelsen som demenskoordinatorer eller 
lignende efteruddannelse og har den for-
nødne erfaring. Medarbejderne skal kun-
ne tale og skrive dansk samt kunne iden-
tificere sig.
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