
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Selvkørende støvsugere 

…fleksibilitet i rengøringen 



 

Selvkørende støvsugere 
…fleksibilitet i rengøringen 

 

 

Frederiksberg Kommune går ind for brug af velfærdsteknologi, 

hvor det giver mening. Derfor vil kommunen gerne udbrede 

brugen af selvkørende støvsugere til rengøringshjælpen. Det 

skal ske på frivillig basis. 

 

Den selvkørende støvsuger kan gøre din rengøring mere 

fleksibel, fordi du kan støvsuge, når du selv synes, der er 

behov for det. Samtidig vil det betyde en forbedring af 

arbejdsmiljøet for din hjælper. 

  

 

Frivillig ordning 

Hvis du er visiteret til rengøring, har du mulighed for at låne 

en selvkørende støvsuger af kommunen i en 

afprøvningsperiode på op til tre måneder. Din hjælper vil i 

denne periode ikke støvsuge for dig, men vil i stedet hjælpe 

dig med at få støvsuget med den selvkørende støvsuger. I 

starten af afprøvningsperioden vil du få tilbudt ekstra 

hjemmehjælpsbesøg.  

 

Efter de tre måneder kan du selv bestemme, om du ønsker at 

fortsætte med en selvkørende støvsuger eller få hjælp til 

støvsugning. Hvis du ønsker at fortsætte med en selvkørende 

støvsuger, skal du selv anskaffe dig én, men du vil fortsat 

modtage hjælp til tømning og rensning.  

 

 

Råd, hjælp og vejledning  

For at støvsugeren kan komme rundt i dit hjem er det vigtigt, 

at boligen er indrettet hensigtsmæssigt. Din hjælper vil 

sammen med dig gennemgå din bolig for at finde steder, som 

kan give problemer for støvsugeren. Det kan f.eks. være løse  



 

ledninger på gulvet eller løse tæpper, der skal fastgøres. 

Samtidig vil du også få gode råd om, hvordan du bedst gør 

brug af den selvkørende støvsuger. 

 

 

Hvordan kommer du med i den frivillige ordning? 

Hvis du ønsker at afprøve en selvkørende støvsuger i dit hjem, 

skal du kontakte kommunens Visitationsenhed på: 

 

Frederiksberg Kommune 

Visitationsenheden 

Nordre Fasanvej 57, Vej 8 indgang 13 

2000 Frederiksberg  

Telefon 3821 5020 

Email: visitationsenheden@frederiksberg.dk 

 

 

Hvis du ønsker at fortsætte med den selvkørende 

støvsuger… 

Frederiksberg Kommune har i samarbejde med Ældre Sagen, 

Frederiksberg et tilbud til dig, der har særlige behov omkring 

brugen af din selvkørende støvsuger. Tilbuddet omfatter, at 

Ældre Sagen  

 

 Besøger borgere med en selvkørende støvsuger, hvis der 

opstår driftsproblemer 

 Viser, hvordan den selvkørende støvsuger bruges, renses 

og sættes til genopladning 

 

Hvis du ikke har råd til at købe en selvkørende støvsuger, har 

du mulighed for at søge om tilskud til en. Du kan enten søge 

om tilskud som et forbrugsgode efter Serviceloven eller som 

personligt tillæg efter lov om social pension. Få råd og 

vejledning fra Visitationsenheden om dette.  

 

Hvis du har særlige krav eller ønsker til den selvkørende 

støvsuger, anbefaler vi, at du spørger en forhandler, der også 

ofte tilbyder afdragsordninger. 



 

 

Hvis du vil vide mere… 

 

 

På www.frederiksberg.dk/stoevsuger kan du læse mere om 

støvsugerne og den frivillige ordning. Her kan du finde svar på 

det meste om brugen af selvkørende støvsugere. 

 

 

Kommunen afholder løbende demonstrationer af de 

selvkørende støvsugere. Nærmere information om disse 

arrangementer kan fås på hjemmesiden og i lokalpressen. 

 

 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe eller skrive 

til Visitationsenheden. 

 

 

Frederiksberg Kommune 

Visitationsenheden 

Nordre Fasanvej 57, Vej 8 indgang 13 

2000 Frederiksberg  

Telefon 3821 5020 

Email: visitationsenheden@frederiksberg.dk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg Kommune, august 2013 


