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Bilag 2 - Sammenligning af serviceniveauet på SEL §§83 og 84
Generelt:
Max besøg i døgnet
Dragør (nuværende)

Ingen begrænsning

Tårnby

Max 6 besøg i døgnet.
3 dag
2 aften
1 nat

Vallensbæk

Ingen begrænsning

Allerød

Ingen begrænsning.

Brøndby

Ingen begrænsning

Frederikssund

Ingen begrænsning, men typisk:
3-4 dag
2-3 aften
1-2 nat
Og i sjældne tilfælde mere.

Lyngby-Taarbæk

Ingen begrænsning
Men ofte 6-8 besøg – nogle gange 10.

Personlig pleje (SEL §83):
Personlig pleje/hygiejne (SEL §83)
Dragør (nuværende)

Standard tid:
Dag: 30 minutter
Aften: 10 minutter
Nat: 10 minutter
Hvad indgår i ydelsen:
- Øvre- og nedre toilette
- Hudpleje, negleklip, barbering, mundhygiejne
- Af- og påklædning
- Sengeredning
*toiletbesøg er en særskilt ydelse
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Standard tid:
15 minutter
Hvad indgår i ydelsen:
- Toiletbesøg
- Øvre- og nedre toilette
- Hårvask, hudpleje, negleklip, barbering, mundhygiejne
- Af- og påklædning
- Sengeredning
- Hjælp til personlige hjælpemidler

Vallensbæk

Standard tid:
Opdelt efter funktionsniveau:
- Let: 15 minutter
- Moderat: 20 minutter
- Svær: 30 minutter
Hvad indgår i ydelsen:
- Øvre- og nedre toilette
- Hårvask, hudpleje, negleklip, barbering, mundhygiejne
- Af- og påklædning
- Sengeredning
*toiletbesøg er særskilt ydelse

Allerød

Standard tid:
Opdelt efter 4 funktionsniveauer.
Hvad indgår i ydelsen:
- Øvre- og nedre toilette
- Hårvask, hudpleje, negleklip, barbering
- Af- og påklædning
- Sengeredning
*toiletbesøg er en særskilt ydelse

Brøndby

Standard tid:
Opdelt efter funktionsniveau.
20-45 minutter
Hvad indgår i ydelsen:
- Toiletbesøg
- Øvre- og nedre toilette
- Hårvask, hudpleje, negleklip, barbering, tandbørstning m.v.
- Af- og påklædning
- Sengeredning

Frederikssund

Standard tid:
Er overgået til pakker med det plejede at hedde 20-30 minutter.
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Hvad indgår i ydelsen:
Nogle gange indgår f.eks. også bad, toiletbesøg eller forflytning og da
tager det længere tid.
Lyngby-Taarbæk

Toiletbesøg
Bad
Øvre- og nedre toilette
Hårvask, hudpleje, negleklip, barbering
Af- og påklædning
Sengeredning
Forflytning

Standard tid:
Opdelt efter funktionsniveau.
Indsatsen kan tildeles flere gange i døgnet afhængigt at behov.
Hvad indgår i ydelsen:
Afhænger af pakken og borgers funktionsniveau.
- Toiletbesøg
- Bad
- Øvre- og nedre toilette
- Hårvask, hudpleje, negleklip, barbering, mundhygiejne m.v.
- Af- og påklædning
- Sengeredning
- Hjælp til kropsbårne hjælpemidler
- Forflytning
- Oprydning
- Omsorg og støtte
- Dokumentation
*Toiletbesøg leveres også som særskilt ydelse.

Bad (SEL §83)
Dragør (nuværende)

Standard tid:
15 min i tillæg når borger i forvejen modtager personlig pleje
45 minutter hvis ydelsen leveres separat.
Kadance:
Op til 5 gange pr. uge på hverdage

Tårnby

Standard tid:
30 minutter
Kadance:
1 gang om ugen.

3

Dragør Kommune
Vallensbæk

Sundhed & Omsorg

februar 2020

Standard tid:
20-30 minutter afhængigt af borgers funktionsniveau
Kadance:
1-2 gange om ugen. Der kan i særlige tilfælde bevilliges mere en 1
gang om ugen.

Allerød

Standard tid:
Opdelt efter funktionsniveau.
Kadance:
Som udgangspunkt bevilges bad 1 gang ugentligt, med mulighed for
yderligere tilbud ved særlige behov.

Brøndby

Standard tid:
20-50 minutter afhængigt af funktionsniveau (inkl. toiletbesøg)
Kadance:
1-2 gange om ugen. Få borgere bevilliges ekstraordinært bad dagligt.

Frederikssund

Har ikke bad som særskilt ydelse – hvis hjemmeplejen kan nå at
hjælpe borgeren i bad på den visiterede tid til personlig pleje må borger
i princippet få bad hver dag.

Lyngby-Taarbæk

Kadance:
Ydes i udgangspunktet 1 gang ugentligt.

Omsorg og struktur (SEL §83)
Dragør (nuværende)

Standard tid:
Dag: 15 minutter
Aften: 10 minutter
Nat: 10 minutter
Der er intet loft for, hvor mange gange ugentligt eller i hvor lang en
periode ydelsen kan leveres.
Formål/kriterier:
- Struktur på hverdagen
- Psykisk omsorg og tilsyn

Tårnby

I Tårnby er det en sygeplejefaglig indsats, hvor sygeplejen i en periode
går ind og kigger på årsagen til, at borgeren f.eks. er utryg

Vallensbæk

Standard tid:
5 minutter
1-7 gange ugentligt.
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Ingen slutdato.
Formål/kriterier:
- Psykisk omsorg
- Det tjekkes altid om borgerne har mere gavn af f.eks. nødkald
Allerød

Formål/kriterier:
- Psykisk omsorg og tryghed.
- Ikke forbundet med en konkret opgave.

Brøndby

Ingen ydelse.
Der henvises til telefonkæde hos Ældresagen.

Frederikssund

Standard tid:
15 minutter.
Formål/kriterier:
- Generel psykisk omsorg og tryghed
- Hvis det drejer sig om udskrivning fra hospital har man særlige
pakker til det.

Lyngby-Taarbæk

Formål/kriterier:
- Tilsyn, psykisk støtte og omsorg, struktur i hverdagen
- Ofte borgere der ikke kan benytte nødkald

Praktisk hjælp (SEL §83)
Rengøring (SEL §83)
Dragør (nuværende)

Standard tid:
55 minutter
Kadance:
Hver 2. uge.

Tårnby

Standard tid:
55 minutter
Kadance:
Hver 2. uge

Vallensbæk

Standard tid:
Inddelt efter funktionsniveau.
- Let: 40 minutter
- Moderat: 50 minutter
- Svær: 50 minutter
Inkl. skift af sengetøj – ellers trækkes 10-15 minutter fra.
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Kadance:
Hver 2. uge.
Derudover kan der bestilles situationsbestemt rengøring i særlige
tilfælde.
Allerød

Standard tid:
Opdelt efter funktionsniveau.
40-70 minutter
Kadance:
Hver 3. uge.

Brøndby

Standard tid:
Opdelt efter funktionsniveau.
90-110 minutter inkl. skift af sengetøj.
Kadance:
Hver 3 uge.

Frederikssund

Standard tid:
Opdelt efter funktionsniveau,
Typisk mellem 30-60 minutter inkl. skift af sengetøj (70 minutter hvis
skift af ægtefælles sengetøj).
Kadance:

Lyngby-Taarbæk

Standard tid:
Opdelt efter funktionsniveau.
Kadance:
Hver 14. dag – almindelige rengøring.
Hver 4. uge – nogle rengøringsopgaver

Aflastningsophold (SEL §84)
Aflastende ophold uden for hjemmet (SEL §84 stk. 1)
Dragør (nuværende)

Ingen begrænsning for antal ophold eller opholdenes længde.

Tårnby

Årligt:
3 ophold
Længde:
Op til 3 uger pr. ophold.

Vallensbæk

Årligt:
2 ophold
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Længde:
Op til 2 uger pr. ophold.
Allerød

Årligt:
Igen begrænsning.
Længde:
Typisk 2-3 uger afhængigt af forløb.

Brøndby

Årligt:
Ingen begrænsninger for antal ophold pr. år.
Længde:
Op til 3 uger pr. ophold.

Frederikssund

Årligt:
Ingen begrænsning men da man kun har 1-2 pladser sætter det en
naturlig begrænsning.
Længde:
Op til 3 uger pr. ophold.

Lyngby-Taarbæk

Årligt:
Aflastningsophold bevilliges som udgangspunkt max 3 gange årligt.
Længde:
Op til 2 uger pr. ophold.
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