
 

Vedrørende bevilling af hjemmehjælp

Kære 

På baggrund af mit besøg hos dig den xx 2019 har jeg foretaget en 
vurdering af dit behov for hjemmehjælp. 

På baggrund af en konkret individuel vurdering, har vi bevilget 
dig hjælp til følgende: 
 Rengøring hver 2.uge, hvor der støvsuges, rengøres toilet, 

håndvask og køkkenbord. Der aftørres støv, skiftes sengelinned, 
fjernes gamle flasker og aviser efter behov, samt vaskes gulv i 
køkken og badeværelse.
Gulvvask i entre, soveværelse og stue udføres hver 4 uge.

 Hjælp til at kunne bruge en selvkørende støvsuger
 Hjælp til at vedligeholde den selvkørende støvsuger
 Fjernelse af køkkenaffald 3 gange om ugen
 Vaskeriordning med tøjvask på vaskeri hver 2. uge, samt 

supplerende hjælp til denne ordning
 Indkøbsordning med levering af dagligvarer 1 gang pr. uge, samt 

supplerende hjælp til denne ordning
 Apotekerordning med levering af lægeordineret medicin
 Hjælp til at få hævet penge i bank/hente varer på apoteket/gå på 

posthuset
 Hjælp til små praktiske opgaver som at vande blomster, 

tænde/slukke lys, mm 
 Madservice i form af levering af varm eller kølet mad
 Tilberedning af kold mad, varme færdigretter i mikroovn og 

servering af måltider og drikkevarer morgen, middag og aften. 
Derudover servering af drikkevarer x gange i løbet af dagen og x 
gange i løbet af aftenen. Din hjælper vasker op dagligt

 Bad x gang ugentligt
 Daglig personlig hygiejne og påklædning morgen og aften. Hjælp til 

toiletbesøg x gange i løbet af dagen og x gange i løbet af aftenen
 Hjælp til at spise og drikke morgen, middag og aften. Derudover 

hjælp til at drikke x gange i løbet af dagen og x gange i løbet af aftenen
 Hjælp til at indtage medicinen fra doseringsæske eller dosispakke på de tidspunkter, lægen 

har ordineret
 Hjælp og støtte morgen, middag og aften til at planlægge og strukturere daglige gøremål
 Ekstra omsorgstid en gang i kvartalet. Tiden bruges til aktiviteter, du 

planlægger sammen med din hjælper

Det forventes at du selv deltager i opgaverne i det omfang, du kan.
Jeg har vedlagt de relevante kvalitetsstandarder, så du kan læse mere om din hjælp. 
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Leverandør
Du er blevet informeret om frit valg af leverandør og har valgt Den Kommunale 
Hjemmepleje tlf. 3821 3300, Diakonissestiftelsens Hjemmepleje tlf. 3838 4500, 
Hjemmehjælpen A/S tlf. 7020 1325.

Leverandøren vil kontakte dig med henblik på tilrettelæggelse af hjælpen:
 ved behov for personlig støtte og pleje - senest dagen efter den dato, der er 

angivet på dette brev 
 ved behov for praktisk hjælp - indenfor 5 hverdage 

Du er også altid velkommen til selv at kontakte leverandøren på ovenstående tlf.nr.

Oplysningspligt efter Retssikkerhedslovens § 11, stk. 2
Du har pligt til at oplyse om ændringer i dine behov eller i hustandens samlede ressourcer, som 
indebærer at dit behov for hjælp ændres. Ved ændringer skal du henvende dig til visitationsenheden.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte Visitationsenheden på tlf. 3821 
5020. Du kan også sende en mail til visitationsenheden@frederiksberg.dk.

Med venlig hilsen

Visitator

Retsregler og praksis
Jeg har truffet beslutning om din afgørelse efter Servicelovens § 83 stk. 1 om hjemmehjælp samt ud 
fra Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er udviklet for at give dig 
enkel og klar information om, hvilken hjælp du har ret til og kan forvente at få.

Mulighed for at klage
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen rettes telefonisk eller skriftligt til 
Visitationsenheden, som vil se på din sag igen og vurdere, om der er truffet den rigtige afgørelse.
Klagefristen er 4 uger, og du skal derfor sørge for, at Visitationsenheden har modtaget din klage 
senest 4 uger efter, at du selv har modtaget dette brev. Ellers bortfalder din ret til at få behandlet din 
klage. Du vil modtage skriftlig besked om resultatet af Visitationsenhedens genvurdering inden for 4 
uger.

Hvis Visitationsenheden fastholder sin afgørelse, sendes din klage videre til Ankestyrelsen, som vil 
vurdere om Visitationsenheden har truffet en lovlig afgørelse og overholdt reglerne for 
sagsbehandling.
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