
HjemmehjælpHjemmehjælp

KONTAKTOPLYSNINGER
Alle spørgsmål vedrørende visitation og udførelse af hjemmehjælp kan rettes til:

Frederiksberg Kommune

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Visitationsenheden, Hjælpemiddelcentret

Nordre Fasanvej 57, vej 8, indgang 13

2000 Frederiksberg

E-MAIL 

Visitationsenheden@frederiksberg.dk

Visitationsenheden vil besvare din henvendelse om hjemmehjælp 

hurtigst muligt og senest i løbet af fem hverdage. 

TELEFON

Telefon Visitationsenheden: 38 21 50 20 

(mandag-torsdag 8.00-15.00 samt fredag 8.00-13.00)

AKUT TELEFON: 

38 21 33 00 (Uden for ovenstående arbejdstider samt weekend og helligdage)Udarbejdet i april 2012 i samarbejde med Ældrerådet og Handicaprådet F
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NÅR DU SØGER HJEMMEHJÆLP

Hjemmehjælp kræver visitation. Det 

vil sige, at kommunen vurderer, om 

du er berettiget til hjemmehjælp i hen-

hold til loven og kommunens kvalitets-

standarder. 

Vurderingen af dit behov for hjemme-

hjælp sker normalt ved et hjemmebe-

søg, men kan også ske ved en telefon-

samtale. 

Visitator vurderer sammen med dig 

dine behov og muligheder for hjælp. 

Du er altid velkommen til at have en bi-

sidder med til samtalen med visitator.

Vurderingen afhænger af dit behov, af 

din funktionsevne og af dit hverdags-

liv. Derfor er det vigtigt, at du bidrager 

med oplysninger om din funktions-

evne og din dagligdag, så visitatoren 

får det bedst mulige grundlag for at 

træffe en afgørelse. 

DET KAN DU FÅ HJÆLP TIL 

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er 

handicappet, ældre eller i en periode 

har været syg og derfor har en nedsat 

funktionsevne. Du kan få hjælp til:

• Praktiske opgaver i hjemmet, for 

eksempel rengøring, indkøbsord-

ning eller madordning

• Praktiske opgaver uden for hjem-

met, for eksempel at gå i bank, 

apotek og posthus

• Personlig pleje, for eksempel hjælp 

til personlig hygiejne, bad eller 

af- og påklædning

 

Du kan ikke få hjælp til opgaver, som 

du selv er i stand til at klare. Du får 

tilbudt træning for at kunne opnå en 

bedre funktionsevne og dermed mu-

lighed for at klare fl ere af dine daglige 

gøremål. 

KOMMUNENS SERVICENIVEAU

Serviceniveauet fremgår af kommu-

nens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstan-

darderne fi ndes både på skrift og på 

lyd.

Kvalitetsstandarderne giver en enkel 

og klar information om, hvilken hjælp 

du kan forvente at få. Kvalitetsstan-

darderne bestemmer samtidig, hvilke 

krav og forventninger kommunen stil-

ler til sine egne og de private leveran-

dørers medarbejdere. 

Du får udleveret kvalitetsstandarder-

ne, når du får hjemmehjælp.  

AFGØRELSESBREV

Normalt vil visitatoren give dig et 

mundtligt svar under visitationsbesø-

get. Herefter får du inden for cirka to 

uger en skriftlig afgørelse. I afgørel-

sesbrevet står der:

• Hvilke ydelser du er berettiget til, 

og hvilke du eventuelt ikke har fået

• Ved hjælp til rengøring oplyses den 

visiterede tid

• En begrundelse for afgørelsen 

• Navn på din kontaktperson i 

kommu nen 

• Klagevejledning

HVIS DU ER UENIG I 

KOMMUNENS AFGØRELSE

Du har altid ret til at klage over de af-

gørelser, som kommunen har truffet. 

Det går ikke ud over behandlingen af 

din sag, at der klages, hverken nu eller 

senere. 

Du kan selv klage over afgørelsen, el-

ler lade en anden gøre det. Du skal 

blot give vedkommende en skriftlig 

fuldmagt.

Ved at klage får du en ny vurdering af, 

om afgørelsen er korrekt.

KLAGEFRIST PÅ 4 UGER

Hvis du vil klage, skal du sende din 

klage til Frederiksberg Kommune, se-

nest fi re uger efter du har modtaget 

den skriftlige afgørelse.

Der er ingen specielle krav om, hvad 

du skal skrive i en klage, men det er 

en god ide at skrive, hvad du er uenig 

i. Hvis du har nye oplysninger om din 

situation, f.eks. en lægeerklæring eller 

lignende attester, skal du vedlægge 

dem. 

BEHANDLING AF KLAGEN

Din afgørelse vil blive genvurderet af 

en ny visitator. Du vil få svar inden for 

fi re uger. Giver kommunen dig med-

hold, får du en ny afgørelse.

Hvis kommunen fastholder sin oprin-

delige afgørelse, sender kommunen 

automatisk din klage videre til Det So-

ciale Nævn med alle akterne i din sag. 

Det Sociale Nævn afgør herefter, om 

den afgørelse kommunen har truffet, 

er rigtig. 

YDERLIGERE INFORMATION

På www.ast.dk kan du fi nde mere in-

formation om, hvordan du kan klage 

over din afgørelse. Du kan naturligvis 

også få svar på dine eventuelle spørgs-

mål ved henvendelse til Visitations-

enheden.

REVISITATION AF HJEMMEHJÆLP 

Frederiksberg Kommune har pligt til 

at foretage en løbende revurdering af 

den tildelte hjemmehjælp.

 

Revisitation af hjemmehjælp kan be-

tyde, at den tidligere bevilgede hjem-

mehjælp ændres afhængig af dit aktu-

elle behov for hjælp. 

Du har også ret til at klage over afgø-

relsen efter revisitation. 

FRIT VALG AF LEVERANDØR

Uanset om du får hjemmehjælp til 

praktiske opgaver eller hjælp til per-

sonlig pleje, har du mulighed for selv 

at vælge blandt de leverandører, der 

er godkendt af kommunen. Du kan 

skifte leverandør med 14 dages varsel.

Visitatoren kan oplyse dig om, hvilke 

leverandører du kan vælge imellem. 

Du får udleveret skriftligt materiale, 

hvor du kan læse om alle leverandører 

og om, hvad den enkelte leverandør 

tilbyder.

FAST HJEMMEHJÆLPER

Din hjemmehjælpsleverandør skal al-

tid tilstræbe, at du får en fast hjemme-

hjælper. Dette gælder uanset om din 

hjemmehjælp er fra kommunen eller 

fra en privat leverandør.

Ved den faste hjælpers sygdom, ferie 

eller andet fravær skal leverandøren 

tilstræbe, at afl øsningen også sker 

med en fast afl øser. 

Det tilstræbes, at der gives telefonisk 

besked til borgeren om, hvem afl øse-

ren er, når den faste hjælper ikke kan 

komme.

BYTTEYDELSER

Du har mulighed for at bytte til andre 

former for hjælp end den, du får. Hvis 

et familiemedlem eksempelvis har 

hjulpet dig i bad, kan du aftale med 

hjemmehjælperen, at tiden bruges til 

noget andet som at få rullet hår op, 

blive ledsaget på en gåtur eller andet. 

Du bestemmer selv, hvilke opgaver du 

ønsker at bytte, og du kan både bytte 

personlig pleje og praktisk hjælp. 

KONTAKTPERSON

Din kontaktperson er som udgangs-

punkt den visitator, du har mødt ved 

visitationsbesøget. Navnet på din kon-

taktperson står i dit afgørelsesbrev. 

Din kontaktperson kan senere være 

en anden.

HJEMMEHJÆLP


