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Kvalitetsstandard for udmåling af borgerstyret personlig assistance  
Udmåling af borgerstyret personlig assistance efter SEL § 96 sker som udgangspunkt 

altid efter en konkret og individuel vurdering. 

Opgaver Udmåling 
1. Rengøring. Udmåles efter en konkret og individuel vurdering. 

Der udmåles ikke hjælp til rengøring, hvis der er andre i husstanden,
der, ud fra en konkret og individuel vurdering, kan udføre opgaven.

2. Tøjvask. Der udmåles ikke hjælp til tøjvask, hvis der er andre i husstanden,
der, ud fra en konkret og individuel vurdering, kan udføre opgaverne.

3. Madlavning.
A) Anretning af mad.
B) Indtagelse af mad.
C) Oprydning og op-
vask i forbindelse med
måltid.

Fælles for alle elementerne i Madlavning: Tilberedning/anretning af 

mad, Indtagelse af mad og Oprydning og opvask i forbindelse med mål-

tid, ydes alle efter en konkret og individuel vurdering. 

Det forventes at borgeren deltager aktivt i opgaven omkring tilbered-

ning/anretning af måltider. 

Der ydes ikke tilberedning af måltider, hvis der er andre i husstanden, 

der, ud fra en konkret og individuel vurdering, kan varetage opgaven.

Hvis borgeren bor alene, kan der søges om madservice i tilfælde af, at 

borgeren ikke ønsker at deltage aktivt i madlavningen. 

4. Børnepasning Der kan alene udmåles hjælp til konkrete nødvendige praktiske opgaver 
i forbindelse med børn. 

Det forudsættes dog, at borgeren ved aktiv tilstedeværelse medvirker i 
opgaverne.  

Hjælp til praktiske opgaver tilbydes ikke, hvis der bor personer i hus-
standen, der, ud fra en konkret og individuel vurdering, kan løse
opgaverne. 

5. Daglige håndsræk-
ninger.

Der kan efter SEL § 95 udmåles tid til små håndsrækninger, hvis de 
ikke indgår i udmålingen andet sted. 

Ydes kun i særlige tilfælde og kun efter en konkret individuel vurdering. 

Eksempler på daglige håndsrækninger kan være at skifte en pære, flyt-
te et par sutsko, afkalke en kaffemaskine mv. 

6. Nødvendige hånds-
rækninger.

Indgår hvis der er 24 timers dækning, hvis hjælpen er givet efter SEL § 

96. 

Det er en forudsætning, at opgaven ikke er til hinder for, at hjælperen 

kan udføre de primære hjælperopgaver, og at der er tale om opgaver 

der ikke normalt kan planlægges, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, 

at hjælperne kan udføre disse opgaver for borgeren. 

Det forudsættes, at ikke handicappet ægtefælle/samlever varetager 

opgaven ud fra en konkret og individuel vurdering og i det omfang

vedkommendes arbejde ikke er til hinder for det. Andre borgere 

henvises til at søge jfr. SEL § 100. 

Eksempler på nødvendige håndsrækninger er hovedrengøring, hækklip-

ning, malerarbejde og andre større vedligeholdelsesopgaver. 

7. Pasning af husdyr. Indgår ikke. 
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vitet inkl. transport.

Dækker indkøb af forbrugsgoder, sports aktiviteter, politiske aktiviteter, 

frisør, fodterapeut, kulturelle aktiviteter, (bio, museum) diskotek eller 

værtshusbesøg o.l. 

Møder vedrørende sportsaktiviteter, forældremøder, skole/hjem samar-

bejde og at det herved er nødvendigt for, at borgeren kan udfylde sin 

forældrerolle.  

Der kan normalt bevilges op til 16 timer pr. uge 

9. Ledsagelse til be-

handling/indlæggelse

på sygehus, herunder

transport frem og til-

bage.

Hjælp under indlæggel-

se på sygehus.

Indgår ikke som en opgave omfattet af BPA ordningen. 

Opgaven henhører under Region Sjælland. 

Herunder også respiratorhjælp. 

Ved planlagt indlæggelse, skal hjælper afvikle ferie, afspadsering m.v. 

Ved akut indlæggelse hjemsendes hjælper med attest til brug for Job-

center og A-kasse. 

10. Kørsel til træning

efter SEL § 86 (genop-

træning).

Er du pensionist kan du få tilbud om at køre med Nymand-Tur gratis, 

som tilbyder kørsel til alt sundhedsfagligt. 

Er du ikke pensionist henvises du til at søge om tilskud til dækning af 

befordringsudgifter i form af merudgifter, jf. SEL § 100. 

11. Ledsagelse til læge,

tandlæge og vederlags-

fri fysioterapi, jf. sund-

hedslovens § 140 a.

Efter en konkret og individuel vurdering kan der bevilges ledsagelse til 

dette læge, tandlæge og vederlagsfri fysioterapi. 

12. Ledsagelse til ind-

køb af dagligvarer.

Efter en konkret og individuel vurdering kan der bevilges ledsagelse til 

indkøb. 

13. Personlig pleje. I forhold til SEL § 96 udmåles den efter en konkret og individuel vurde-

ring. 

14. To hjælpere. Behovsvurderingen lægges til grund for en konkret udmåling af hjælpen 

og tager udgangspunkt i Kommunens standard for SEL § 96.  

Borgeren kan vælge overlapning ved vagtskifte, eller vælge at søge 

hjælp efter SEL § 83. 

15. Sygeplejeopgaver

f. eks. sug, praktisk

hjælp omkring op-

hældning af medicin

m.v.  Opgaver der kan

uddelegeres af kom-

munens hjemmesyge-

plejersker.

Kan indgå i ordningen efter en konkret individuel vurdering, efter aftale 

med kommunens hjemme-sygeplejersker. 
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Der ydes som udgangspunkt 0 – 16 timers oplæring af nye hjælpere. 

Ved behov for respiratorbistand: 

Region Sjælland har ansvaret for oplæring af respira-tionshjælp og føre 

tilsyn med respirationshjælpen. 

17. Personalemøder. MUS: I alle sager udmåles timer til MUS samtaler. 1 time pr. år. pr. 

hjælper. 

Hvis arbejdsleder er eneste ansatte afholdes ikke MUS. 

Personalemøder: 

Til borgere der har timer svarende til 1 fuldtidsansat eller mindre udmå-

les der ikke timer til personalemøder. 

Ved 2 eller flere hjælpere udmåles op til 2 timer pr. kvartal pr. hjælper 

med fuldtids ansættelse. 

18. Ekstra behov for

hjælp på grund af bor-

gers sygdom i hjem-

met.

Bevilges efter konkret ansøgning. 

19. Ekstra timer ved

ferie-/weekendophold

uden for hjemmet.

Ved ophold uden for borgerens hjem i mere end 24 timer, sørger borge-

ren for overnatningsmuligheder for hjælperne. Der ydes ikke løn i den 

frie tid under ophold uden for borgernes hjem bopæl. 

Udgangspunktet er den bevilling borgeren har i forvejen. 

Der træffes individuelt stilling til ekstra timer. Herunder behov for eks-

tra hjælp, når borgeren er hjemmefra og/eller har behov for to hjælpe-

re.  

Der indregnes timer så hjælperne som minimum aflønnes for 8 timer pr. 

døgn. 

Der kan bevilges op til 35 døgn pr. år hvor hjælpere kan ydes vederlag 

for deltagelse i ophold. 

Heraf kan max 14 dages ferie afholdes i udlandet og 7 dages øvrig fe-

riedages ophold i indlandet udløse ekstra timer. 

Ferien tilrettelægges således, at den ikke medfører øgede rejseudgifter. 

Arbejdsmarkedets gældende regler skal overholdes. 

20. Ansættelse/ løn-

omkostninger

Udmåling af løn sker med udgangspunkt i timeløn for handicaphjælpere 

i henhold til overenskomst for handicaphjælpere indgået mellem DI 

Overenskomst ll og FOA og 3 F.  

21. Tilskud til arbejds-

giveransvaret

Der udmåles et tilskud på 10,00 kr. pr. time til dækning af arbejdsgi-

veropgaver inkl. Arbejdsgivertilsyn samt lønadministration. 

22. Tilskud til lønadmi-

nistration

Hvis borger eller den nærtstående ønsker at lade en forening eller pri-

vat virksomhed stå for lønadministrationen dækker Kommunen omkost-

ningerne hertil. 

Kommunen dækker de faktiske udgifter med 10 kr. pr. løntime. 
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udgifter

Der fastsættes et rådighedsbeløb på max. 900,00 kr. pr. måned 

til dækning af indirekte og direkte omkostninger, der er forbundet med 

at have hjælpere til hjælp i og udenfor hjemmet. Det drejer sig om 

ekstraudgifter til vand, varme, udgifter til hjælpernes 

entre/befordring/forplejning ved aktiviteter uden for borgerens hjem. 

Rådighedsbeløbet gradueres i forhold til antal hjælper-timer pr. døgn 

Ved 0- 8 timer pr. døgn udgør tilskuddet 300,00 kr. pr. måned. 

Ved 9-16 timer pr. døgn udgør tilskuddet 600,00 kr. pr. måned. 

Ved 17-24 timer pr. døgn udgør tilskuddet 900,00 kr. pr. måned.  

Beløbet udbetales ikke, hvis hjælpen i forvejen er en del af husstanden. 

24. Forsikringer Borgeren er som arbejdsgiver forsikringspligtig i henhold til arbejdsska-

deforsikringslovgivningen. Borger skal derfor sørge for at hjælperne er 

tilstrækkelig dækket af forsikring f.eks. i tilfælde af arbejdsskade og 

ophold i udlandet.  

Lovpligtige forsikringer betales efter regning.  

Dog max. Kr. 16.000 kr./ år ved en borger med 24 timers dækning for 

en kombineret ansvars- og skadesforsikring.  

Rejsedækning dækkes med max 729 kr./ år pr. ordning ved en borger 

med en 24 timers dækning. 

25. Træning Henhører ikke under BPA ordningen. 

Kan søges efter SEL § 86 og ved egen læge. 

26. Bistands-/ plejetil-

læg

Der skal tages højde for udbetaling af bistands-/plejetillæg ved bereg-

ning af BPA-ordningen. 




