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Høring om kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2020 

 

Københavns Kommune har opdateret kvalitetsstandard ”Hjælp i hverda-

gen”, og den sendes hermed i høring på Københavns Kommunes hø-

ringsportal ”Bliv hørt”. Høringsperioden er fra den 14. oktober til den 11. 

november 2019. 

 

Borgerrepræsentationen skal én gang årligt godkende en borgerrettet 

kvalitetsstandard for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 

om personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og 

vedligeholdende træning1. Socialforvaltningen har på den baggrund 

udarbejdet en høringsudgave af kvalitetsstandarden for 2020 med tit-

len Hjælp i hverdagen 2020.  

 

I kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen 2020 kan man læse om mulig-

hederne for at få hjælp i hverdagen, hvis man som borger i Københavns 

Kommune har en fysisk, psykisk eller social udfordring, som gør det 

vanskeligt at klare de daglige opgaver, og primært er i aldersgruppen 18 

til 65 år. 

 

Ud over selve kvalitetsstandarden består kataloget også af en tilbudsdel, 

hvor andre relevante tilbud for borgere, der modtager personlig og/el-

ler praktisk hjælp i Den Sociale Hjemmepleje, fremgår. Det er Sund-

heds- og Omsorgsforvaltningen og Borgercenter Voksne og Borger-

center Handicap i Socialforvaltningen, der står for en række af disse til-

bud. Beskrivelsen af det enkelte tilbud indeholder information om for-

mål og indhold med tilbuddet, og hvor borger kan rette henvendelse. 

 

Den vedlagte høringsudgave af Hjælp i hverdagen 2020 er ikke grafisk 

behandlet, idet den endelige grafiske opsætning udfærdiges efter hø-

ringsperioden. Den endelige udgave af kataloget vil derfor blive 
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genkendelig i forhold til tidligere års udgaver. Derudover vil der også 

blive udarbejdet en tilgængelig udgave målrettet borgere med syns-

handicap og læsevanskeligheder. 

 

Der ønskes bemærkninger til kataloget med fokus på læsevenlighed, 

forståelse og anvendelse. 

 

Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget har siden 2014 

samarbejdet om at gøre beskrivelserne i de to kvalitetsstandarder Hjælp 

i hverdagen 2020 og Ældre i København 2020 enslydende på tilsva-

rende ydelser. 

 

I det følgende fremgår de væsentligste ændringer til Hjælp i hverdagen 

2020: 

 

• I afsnit om rengøring er Ankestyrelsens principafgørelse 3-19 

om kompensationsprincippet vedr. praktisk hjælp indarbejdet 

(dvs., at man ikke umiddelbart kan lægge til grund, at rask ægte-

fælle eller hjemmeboende børn tager sig af de praktiske opga-

ver i hjemmet) i afsnittet under overskriften ’bemærkninger’, og 

teksten er derfor tilpasset. 

• Afsnit om tryghedsopkald præciseres. Det slettes, at ydelsen er 

midlertidig, idet ydelsen bevilges ud fra en konkret og indivi-

duel vurdering. 

• Afsnittet om psykisk pleje og omsorg slettes, da denne ydelse 

indgik i effektiviseringsforslaget HJ01, som er politisk godkendt 

med budget 2020. 

• Afsnit om klippekort er præciseret således, at det fremgår tyde-

ligere, hvem der er i målgruppe for at modtage ydelsen.  

• I afsnit om hjemmesygepleje gives eksempler på, hvilke syge-

plejefaglige indsatser, Den Sociale Hjemmepleje kan give i bor-

gers hjem. For at forventningsafstemme med borgerne, hvor-

dan sygeplejen gives, rundes afsnittet af med ’at sygeplejen 

ydes i samarbejde mellem dig og medarbejderen’, idet syge-

plejefaglige ydelser også kan videredelegeres til ikke-autorise-

rede og ikke-sundhedsfaglige medarbejdere. Med ikke sund-

hedsfaglige medarbejdere menes ikke-faglærte medarbejdere, 

som på et kompetencekort er oplært i at varetage et udvalg af 

sygeplejefaglige indsatser. Det kan fx være hjælp til støttestrøm-

per eller støtte til at indtage dosseret medicin.       

 

Herudover er der foretaget en række mindre redaktionelle opdaterin-

ger, tilpasninger og præciseringer med henblik på at forbedre beskri-

velsen af ydelsernes indhold og formål. Ændringerne er markeret med 

rødt i vedlagte høringsudgave af kvalitetsstandarden. 
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Høringssvar sendes senest den 11. november 2019 til Dina Folkmann 

Kaas på je49@kk.dk. 

 

Høringsmaterialet findes endvidere på Københavns Kommunes hø-

ringsportal ’Bliv hørt’ https://blivhoert.kk.dk/. 

       

Med venlig hilsen 

 

Maria Mantzorou Smith 

Områdechef, Borgercenter Hjemmepleje 

Socialforvaltningen 
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