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Personlig pleje  
 

Hjælp til personlig pleje gives som udgangspunkt som en støtte til, at du så vidt muligt klarer den 

personlige pleje selv, så du kan forblive selvhjulpen så længe som muligt. Støtten kan gives i form 

af vejledning, hverdagsrehabilitering og hjælpemidler. 

  

Der kan være stor forskel på, hvor megen hjælp, der er behov for, for at man kan klare den personlige 

pleje i hverdagen. Derfor vil der altid ligge en konkret, individuel vurdering til grund for hjælpen. 

Hjælpen vil blive tilrettelagt i dialog med dig. Så dine ønsker, men også dine styrker og færdigheder, 

bliver tilgodeset.  

  

Frederiksberg Kommune tilstræber, at det så vidt muligt er det samme personale, der kommer fra 

gang til gang.  

 

Hvad indgår i hjælp til personlig pleje?  
Følgende kan indgå i personlig pleje:  

 

 Hjælp eller støtte til daglig pleje, fx af- og påklædning, øvre- og nedre toilette, hårpleje, mundpleje, 

herunder tand- og protesepleje, barbering, neglepleje på hænder og fodpleje samt nødvendige 

forflytninger i forbindelse med personlig pleje.  

 

 Hjælp eller støtte til bad (en til to gange om ugen), fx brusebad, sengebad eller etagevask, hårvask 

og tørring.  

 

Hjælp eller støtte til hudpleje, såsom almindelig hudpleje eller pleje af sårbar hud 
Hjælp eller støtte til kropsbårne hjælpemidler: Dette kan indbefatte høreapparater, briller, 

støttekorset, proteser, indlæg med mere.  

 

Hjælp til forflytning: Eksempelvis hjælp til at komme ud af og i seng, til og fra kørestol mm. Forflytning 

sker fortrinsvist ved hjælp af lift og støtte fra en hjælper.  

 

Hvem hjælper dig med personlig pleje?  
Hvis du bor i egen bolig og får bevilget personlig pleje, kan du selv vælge, hvem der skal hjælpe dig. 

Du kan vælge mellem:   

 

Frederiksberg Kommunes Hjemmepleje 

Telefon 3821 3300 

https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stotte/tilbud-til-aeldre 

 

Diakonissestiftelsens Hjemmepleje  

Telefon: 3838 4500 

http://diakonissestiftelsen.dk/hjemmepleje 

 

 

https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stotte/tilbud-til-aeldre
http://diakonissestiftelsen.dk/hjemmepleje
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HjemmeHjælpen A/S 

Telefon: 7020 1325 

http://hjemmehjaelpen.dk/ 

 

Når du har besluttet, hvem der skal hjælpe dig, bestiller Visitation og Hjælpemidler hjælpen for dig.  

Hjælp til personlig pleje udføres typisk af personer med en social- og sundhedsfaglig uddannelse.  

Hvis du har spørgsmål til udførelsen af hjælpen, skal du henvende dig til den leverandør, der leverer 

din hjælp. 

 

Egen hjælper 
Egen hjælper er en person, du selv udpeger til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af 

kommunen og ansættes i det antal timer, du har fået bevilget hjælp til. Visitator vil informere dig om 

de forskellige muligheder, så du kan beslutte, hvem der skal hjælpe dig.  

 

Kontant tilskud  
Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, har du mulighed 

for at få udbetalt et kontant tilskud til at købe hjælpen. 

 

Praktiske oplysninger

 

Hvad skal du betale? 
Hvis du bliver visiteret til hjælp til personlig pleje, er hjælpen gratis.  

 

Hvornår igangsættes hjælp til personlig pleje?  
Når hjælp til personlig pleje er bevilget og bestilt, starter hjælpen hurtigst muligt og inden for fem 

hverdage. Ved akut behov starter hjælpen samme dag. 

  

Hjælp til bad og personlig hygiejne udføres oftest i dagtimerne på hverdage. Ved behov kan 

personlig hygiejne også udføres aften og nat. Hjælp til toiletbesøg, bleskift og poseskift kan ydes 

hele døgnet. I weekender, på helligdage og på hverdage mellem kl. 15.00 og 07.00 udføres som 

regel kun de mest nødvendige opgaver. Den afsatte tid til opgaverne vil typisk være mindre i 

weekenderne og på helligdage end på hverdage.  

  

Sammen med leverandøren planlægger du, hvornår hjælpen skal leveres.  

 

Hvis der sker ændringer i aftalen  
Leverandøren kan ikke aflyse hjælpen til personlig pleje. Hvis leverandøren om morgenen ved, at 

hjælpen leveres mere end en halv time før eller efter det aftalte tidspunkt, vil du blive kontaktet 

telefonisk. Hvis du kun får hjælp til bad, og hjælpen falder på en helligdag eller anden officiel fridag, 

skal din leverandør senest 14 dage forinden, tilbyde dig en ny aftale om hjælp hurtigst muligt. 

 

http://hjemmehjaelpen.dk/
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Hvis du bliver forhindret 
Hvis du er forhindret i at modtage den planlagte hjælp, skal du give din leverandør besked senest 

dagen før kl. 13.00. Leverandøren vil altid være at træffe i tidsrummet kl. 8.00 - 15.00. Såfremt du 

ikke giver leverandøren besked, går hjælperen forgæves. Du vil som udgangspunkt ikke blive tilbudt 

en ny aftale. 

  

Et godt arbejdsmiljø  
Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejderens arbejdsplads. Derfor skal dine 

møbler og boligens indretning give medarbejderen plads til at arbejde frit, så nedslidende og 

uhensigtsmæssige arbejdsstillinger undgås.  

  

Derudover skal der være de nødvendige hjælpemidler i dit hjem, som fx en plejeseng. Du skal selv 

sørge for vaskeklude, engangshandsker og plejeprodukter som fx sæbe, shampoo og creme. Ved 

brug af dine produkter til personlig pleje må medarbejderen ikke komme i direkte berøring med 

parfume eller andre allergifremkaldende stoffer. 

 

Opgaverne forudsætter god dialog mellem dig og medarbejderne om, hvordan opgaverne løses og 

hvordan arbejdsmiljøloven kan overholdes. Opgaverne tilrettelægges så du bidrager mest muligt 

og vedligeholder så mange funktioner som muligt. 

Medarbejderne må ikke udsættes for passiv rygning. Derfor må der ikke ryges i hjemmet, når 

medarbejderen er til stede. Hvis hjemmet er meget tilrøget, skal der luftes ud, inden 

medarbejderen begynder arbejdet i hjemmet. Hvis udluftning ikke er tilstrækkelig til at fjerne røgen 

i luften, kan du blive bedt om at opsætte en luftrenser.   

 

Fleksibel hjemmehjælp 
 

Du har mulighed for at bytte til andre former for hjælp end den, du er bevilget. Hvis du i stedet for at 

få et bad, fx har lyst til at komme ud og gå en tur, har du mulighed for lejlighedsvis at bytte ydelsen 

bad til en gåtur med din hjemmehjælper.  

Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte dig til, og du kan både 

bytte personlig pleje og praktisk hjælp. Der er dog visse begrænsninger forbundet med at bytte 

ydelser. Disse er:  

 Hvis du kun har fået bevilget praktisk hjælp, kan du ikke bytte til personlig pleje og omvendt.  

 Hvis du vil bytte mellem personlig og praktisk hjælp, forudsætter det, at du er blevet bevilget 

begge former for hjælp og har valgt samme leverandør til begge ydelser.  

 Bytteretten er begrænset til leverandørens faglige kompetencer samt faggrænser for de 

udførende medarbejdere. Arbejdsmiljømæssige regler kan også afgrænse, hvilke ydelser der 

kan byttes til.  

 Der skal byttes inden for samme uge.  

Det er medarbejderens ansvar, at du ikke fravælger hjælp, som du har brug for. Derfor kan 

medarbejderen sige nej til at bytte opgaverne, hvis vurderingen er, at det ikke er fagligt forsvarligt.  
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Hvis du gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har 

ændret sig, og kommunen vil derfor revurdere dit behov for hjælp sammen med dig.  

Hvis du vil vide mere 
Hvis du vil vide mere eller ansøge om personlig pleje, skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler.  

   

Kontaktoplysninger 

 

Visitation og Hjælpemidler  
Nordre Fasanvej 57, vej 8, indgang 13  

2000 Frederiksberg  

Send sikker Digital Post til Visitationsenheden  

Telefon: 3821 5020  

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9.00-15.00 og fredag kl. 9.00-13.00  

https://nemlog-in.dk/login.aspx/noeglekort

