
 

 

 

Emne Forslag til instruktion på BPA-området. 

Til  

Kopi til  

 

 

 

Den 12. november 2012 

 

Arbejdsnotat for justering af instruktion på BPA-området. 

 

Notatet har i venstre kolonne den nuværende og gældende instruktion 

med afsnittene for Målgruppe og Udmåling i BPA ordninger.  

 

I den højre kolonne er der udkast til en præcisering af nuværende 

praksis samt den foreslåede justering af serviceniveau på området. 

 

Den fulde instruktion kan ses i Schultz på adressen: 

 

http://ir-aarhus.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=aah-7dc0082e-

5ff1-443a-85cc-e427c9e8b5d4-

full&treeNav=true&navId=%7b7AF31A77-D7F8-490C-8872-

A1EBAD8E2F57%7d 

 

 

 

Gældende instruktion for målgruppe 

vurdering og udmåling af serviceni-

veau. 

 

Målgruppe for § 96 BPA 

Borgere med betydelig og varig nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne, der har et 

omfattende og ganske særligt behov for 

pleje, praktisk bistand, overvågning og 

ledsagelse, som ikke kan dækkes ved al-

mindelig omsorg efter servicelovens §§ 83-

85 og § 97.  

Se Schultz lovguide 

1) Borgeren skal have et omfattende 

plejebehov og omfattende behov for 

praktisk hjælp 

2) Borgeren skal have behov for over-

Forslag til præcisering af nuværende 

praksis vedrørende målgruppe vurde-

ring samt forslag til justering af ser-

viceniveau. 

 

Målgruppe for § 96 BPA 

Borgere med betydelig og varig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne, der har 

et omfattende og ganske særligt behov for 

pleje, praktisk bistand, overvågning og 

ledsagelse, som ikke kan dækkes ved al-

mindelig omsorg efter servicelovens §§ 

83-85 og § 97.  

Se Schultz lovguide 

1) Borgeren skal have et omfattende 

plejebehov og omfattende behov 

for praktisk hjælp 

2) Borgeren skal have behov for 
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vågning og ledsagelse 

3) Borgeren skal som minimum kunne 

varetage rollen som arbejdsleder 

 

 Overvågning defineres ved behov for hjæl-

pers konstante tilstedeværelse for sikring 

af hjælp, der kan forebygge eller afværge, 

at borgeren kommer i en hjælpeløs eller 

livstruende situation. Fx gælder det for 

respiratorbrugere og for borgere med risiko 

for fejlsynkning. 

Overvågning kan tildeles borgere, som i høj 

grad er afhængige af andres hjælp, og som 

kan befinde sig i alvorlige hjælpeløse situa-

tioner uden den givne hjælp. 

I Schultz er beskrevet afgrænsning til an-

dre bestemmelser 

 

  

overvågning og ledsagelse 

3) Borgeren skal som minimum kunne 

varetage rollen som arbejdsleder 

 

 Overvågning defineres ved behov for 

hjælpers konstante tilstedeværelse for 

sikring af hjælp, der kan forebygge eller 

afværge, at borgeren kommer i en hjæl-

peløs eller livstruende situation. Fx gælder 

det for respiratorbrugere og for borgere 

med risiko for fejlsynkning. 

Overvågning kan tildeles borgere, som i 

høj grad er afhængige af andres hjælp, og 

som kan befinde sig i alvorlige hjælpeløse 

situationer uden den givne hjælp. 

I Schultz er beskrevet afgrænsning til an-

dre bestemmelser 

 

Forud for bevilling og konkret udmåling af 

hjælpen skal det skal være godtgjort, at 

borgeren er omfattet af målgruppen og 

opfylder alle 3 betingelser - samt at anden 

form for hjælp vil være utilstrækkelig og 

uhensigtsmæssig. En bevilling skal være 

nødvendig for at kunne udfylde formålet 

om ”det hele liv” 

 

 

En individuel og helhedsorienteret udred-

ning med funktionsbeskrivelse af behovet 

skal godtgøre, at borgeren har behov for 

den særlige form for hjælp såvel ude som 

hjemme.  

 

Udredningen foretages i samarbejde med 

ansøgeren selv og MSO – samt også pårø-

rende forudsat ansøgerens samtykke.  

Udredningen omfatter funktionsevnebe-

skrivelse og lægelige oplysninger med 

angivelse af status og perspektiv. 

 

Helhedsbeskrivelsen i den enkelte sag skal 

kunne vise et behov for ledsagelse i et 

omfang, der ligger betydeligt højere end 

15 timer pr. måned som i § 97 Ledsage-
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ordningen. Der er ikke krav om et nærme-

re defineret aktivitetsniveau, men en be-

villing forudsætter, at borgeren lever en 

almindelig aktiv og selvstændig tilværelse.  

 

Der skal være opmærksomhed på inddra-

gelse af andre ordninger fx hjælp fra MSO 

- personlig assistance i erhverv fra BEF og 

studiestøtte fra SU. 

 

Se nærmere under afsnittet: Sagsgang ved ansøg-

ning 

 

Særligt om arbejdsleder/arbejdsgiver 

Ved vurderingen af ansøgerens kompe-

tencer som arbejdsleder/arbejdsgiver skal 

der lægges vægt på selvstændighed og 

modenhed. Det kan være nødvendigt at 

indhente særlige oplysninger fra relevante 

parter. Opgaven indeholder: 

 

Arbejdslederens arbejdsopgaver  
(Jævnfør KL’s vejledning om Borgerstyret Personlig 
Assistance, BPA) 
Arbejdsopgave  Indhold  

Arbejdsplanlægning  Arbejdsplanlægningen 
indebærer bl.a. at lægge 
vagtplaner, aftale møde-
tider, længde af vagter, 
mv. sammen med og for 
handicaphjælperne.  

Daglig instruktion  Arbejdslederen skal kun-
ne instruere handicap-
hjælperne i, hvilke ar-
bejdsopgaver, de skal 
udføre for og sammen 
med arbejdslederen.  

Jobbeskrivelse  Arbejdslederen skal kun-
ne beskrive, hvilke job-
funktioner handicaphjæl-
peren skal kunne dække 
– fx at kunne køre bil, 
varetage personlig pleje, 
løse praktiske opgaver i 
og udenfor hjemmet, yde 
sekretærbistand, osv.  

Jobopslag/jobannonce  Arbejdslederen skal kun-
ne beskrive, hvad et 
stillingsopslag eller en 
jobannonce efter handi-
caphjælpere skal inde-
holde.  

Udvælge handicap-
hjælpere  

Arbejdslederen skal kun-
ne rekruttere og udvæl-
ge, hvilke handicaphjæl-
pere, vedkommende 
ønsker at ansætte, i 
særlige tilfælde med 
bistand fra arbejdsgive-



 

 

ren eller pårørende, fx 
hvor kommunikation er 
vanskelig  

Arbejdsgiveropgaver  
 
Arbejdsopgave  Indhold  

Ansættelse og 
afskedigelse af 
handicaphjælpere  

Arbejdsgiveren er juridisk 
set ansvarlig for, at ansæt-
telse og afskedigelse af 
handicaphjælperne sker i 
overensstemmelse med 
gældende arbejdsretlige 
regler, og skal i det om-
fang, det er nødvendigt 
støtte op omkring borgeren 
i ansættelses- og afskedi-
gelsessituationen.  

Ansættelsesbeviser  Arbejdsgiveren udarbejder 
ansættelsesbeviser til han-
dicaphjælperne, jf. Lov om 
ansættelsesbeviser.  

Udbetaling af løn  Arbejdsgiveren skal sørge 
for, at handicaphjælperne 
får den rigtige løn til tiden. 
Hvis borgeren eller nært-
stående er arbejdsgiver, 
skal kommunen tilbyde at 
varetage lønadministratio-
nen.  

Indberetning af 
skat, indbetaling af 
feriepenge, tilskud 
til barselsfond, ATP 
og andre lovpligtige 
bidrag.  

Arbejdsgiveren skal sørge 
for, at lønadministrationen 
foregår i overensstemmelse 
med gældende regler. Hvis 
borgeren eller nærtstående 
er arbejdsgiver, skal kom-

munen tilbyde at varetage 
lønadministrationen.  

Tegning af forsik-
ringer  

Arbejdsgiveren skal tegne 
de nødvendige forsikringer 
for borger/tilskudsmodtager 
og handicaphjælperne.  

Arbejdsmiljø  Arbejdsgiveren er juridisk 
ansvarlig for at sikre, at der 
er de nødvendige arbejds-
miljørelaterede hjælpemid-
ler i borgerens hjem, og at 
der gennemføres arbejds-
pladsvurdering (APV) i 
henhold til gældende regler 
på arbejdsmiljøområdet. 
Arbejdsmiljørelaterede 
hjælpemidler kan evt. lea-
ses af kommunen. Arbejds-
giverens ansvar for ar-
bejdsmiljøet uddybes i 
kapitlerne 16 og 17 i So-
cialministeriets vejledning.  



 

 

Ophør  

Såfremt en borger med BPA bevilling ikke 

længere er omfattet af målgruppen - ikke 

opfylder betingelserne - skal der tilbydes 

en anden form for hjælp – og BPA ordnin-

gen bringes til ophør. 

Dette medmindre ganske særlige forhold 

taler imod. Der kan være fx være tale om 

en kortere periode over få uger/måneder i 

forbindelse med akut opstået sygdom. Det 

kan også være i sidste fase af livstruende 

sygdom med hurtigt sygdomsforløb over 

få måneder fx ALS. I alle tilfælde skal 

borgeren have tilrettelagt arbejdsleder /og 

evt. arbejdsgiveropgaven, så en nærtstå-

ende kan vikariere i perioden. 

 
 

Udmåling 

Bevilling af en BPA ordning efter § 96 skal 

ske ud fra en helhedsorienteret vurdering. 

Udmålingen af timer skal foretages ud fra 

en individuel og konkret vurdering af det 

faktiske behov for hjælp, der kan opfylde 

ordningens formål. Se uddybet beskrivelse 

i Schultz lovguide 

I udmålingen inddrages visitator i Sundhed 

og Omsorg med konsulentbistand til vurde-

ring af de praktiske og plejemæssige be-

hov. 

Udmåling af timetallet sker ud fra en kon-

kret og individuel helhedsvurdering på føl-

gende områder: 

  

Det personlige behov for pleje og prak-

tisk hjælp opgøres efter en konkret vurde-

ring ved visitator i Sundhed og Omsorg. 

Det drejer sig om behov for personlig pleje 

og eventuelt ledsagebehov ved behandling. 

Desuden behov for praktisk bistand til ren-

gøring, vask, indkøb, madordning m.m. 

Hjælp efter § 96 kan kombineres med 

hjælp fra Sundhed og Omsorg / en privat 

leverandør. Det kan for eksempel være til 

hjælp om natten, hvor ansøgeren har brug 

 

Udmåling 

Udmålingen i en BPA ordning skal tilgode-

se ordningens formål om hjælp til en selv-

stændig tilværelse, hvor der er brug for 

denne særlige ordning.  

 

Der udmåles ikke timer til BPA hjælp, så-

fremt borgeren kan være selvhjulpen ved 

brug af hjælpemiddel og / eller velfærds-

teknologi. 

 

I ministeriets vejledning, pkt. 28 beskri-

ves, at kommunen skal foretage en indivi-

duel og helhedsorienteret behovsvurde-

ring med udgangspunkt i, hvad den enkel-

te selv kan klare. Ifølge pkt. 29 skal 

kommunen tage stilling til, hvilke funktio-

ner handicaphjælperne skal dække, i hvor 

mange timer og på hvilke tidspunkter 

hjælpen ydes, og om hjælpen ydes i eller 

uden for hjemmet. 

Se uddybet beskrivelse i Schultz lovguide 

 

Der skal således ske en individuel og kon-

kret vurdering af det faktiske behov for 

hjælp, der kan opfylde ordningens formål. 

Den konkrete udmåling omfatter: 
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for hjælp, men ikke har behov for en hjæl-

pers konstante tilstedeværelse. En kombi-

nation kræver, at borgeren er positivt ind-

stillet på en sådan løsning. 

Daglige aktiviteter i hjemmet 

 

Daglige udadrettede aktiviteter med 

behov for ledsagelse af hjælper. Der kan fx 

være tale om behov for hjælp ved deltagel-

se i erhvervsarbejde, organisations- og 

foreningsarbejde - uddannelse og under-

visning samt aktiviteter i forbindelse med 

ansvar for et eller flere samboende børn.  

Der er fastlagt et loft på max. 8 timer pr. 

uge til ledsagelse til almene fritidsaktivite-

ter 

  

  

 Personlig pleje  

 Overvågning 

 praktisk hjælp 

 Ledsagelse 

 

Personlig pleje 

Plejebehovet vurderes ved visitator fra 

Sundhed og Omsorg, og der udmåles kon-

kret hjælp til pleje efter kvalitetsstandar-

derne i § 83. Herved opnås en kvalificeret 

vurdering af behovet for hjælp og tiden 

det kræver at udføre denne del af hjæl-

pernes opgaver. Dertil kommer, at udmå-

lingen følger lighedsprincippet, der forplig-

ter kommunen til at sikre, at borgere med 

samme behov også får samme service.  

 

Overvågning 

Vurderingen af behovet for hjælpers til-

stedeværelse / overvågning sker ud fra de 

lægelige oplysninger og de beskrevne op-

gaver. Udmåling af timer til overvågning 

forudsætter, at det vil være helbredstru-

ende at være alene. 

Når der ikke er grundlag for konstant 

overvågning, kan der alene udmåles timer 

til det konkrete og faktiske hjælpebehov. 

Såfremt der er tale om overvågning i for-

bindelse med respirationsbehandling er 

det Respirationscenter Vest, der vurderer 

og udmåler timer til overvågning. 

 

Praktisk hjælp i hjemmet 

Behovet for praktisk hjælp i hjemmet vur-

deres ved visitator fra Sundhed og Om-

sorg. 

 

Til rengøring og til tøjvask udmåles der 

hjælp efter kvalitetsstandarderne i § 83. 

 

Der udmåles ikke hjælp til madlavning, 

men alene hjælp til nødvendig anretning – 

eventuel hjælp til spisning og hjælp til 

oprydning. Borgeren kan eventuelt vælge 

at søge den kommunale mad service for 

levering af mad. 

 



 

 

Til andre praktiske opgaver i hjemmet 

udmåles der hjælp i BPA ordningen - dog 

med opmærksomhed på, at praktiske op-

gaver, der er omfattet af § 100 ”hånds-

rækninger” skal bevilges og konteres efter 

§ 100. Håndsrækninger efter § 100 kan 

indgå med lønniveau svarende til normal-

timer i BPA ordningen. 

 

Eventuelt behov for hjælp til snerydning 

og havearbejde udmåles efter samme 

standard som ydelsen fra Sundhed og 

Omsorg. Her ydes hjælpen efter bestem-

melserne om ”personlige tillæg”. Til bor-

gere med BPA ordning ydes hjælpen efter 

§ 100 som håndsrækninger. 

 

Havehjælp  

Følgende retningslinjer er gældende for 

havehjælp: 

 Borgeren har pligt til at holde have 

 Havehjælp ydes til max. 30 timer 

pr. år 

 Havehjælp ydes som udgangspunkt 

kun til græsslåning og hæk klipning 

 

Snerydning 

 Borgeren har pligt til snerydning. 

 Der kan ydes 2 timer som hånds-

rækninger efter § 100 ved alm. 

parcelhus, når sne mængden er > 

3 cm. 

 Havehjælp ydes til max. 30 timer 

pr. år. Der ydes ikke hjælp ved 

mindre snefald under 3 cm. eller til 

grusning/saltning 

 

Ledsagelse 

Der kan være tale om behov for ledsagel-

se og personlig hjælp ved deltagelse 

i erhvervsarbejde og / eller frivilligt arbej-

de - uddannelse og undervisning. 

Der kan også være tale om ledsagelse og 

aktiviteter i forbindelse med ansvar for et 

eller flere samboende børn.  

Til almene fritidsaktiviteter fx biografture 

– restaurantbesøg – sport m.v. kan der 



 

 

udmåles hjælp efter konkret og individuel 

vurdering. Dog kun op til max. 8 timer pr. 

uge til sådanne almene fritidsaktiviteter, 

hvilket vurderes at være et alment gæl-

dende højeste niveau for de fleste. 

 

Der kan ydes ledsagelse til indkøb fx af 

beklædning og andre større indkøb, der 

fordrer butiksbesøg.  

 

Der kan ikke ydes ledsagelse til indkøb af 

dagligvarer (jævnfør Ankestyrelsens afgø-

relse nr. C-36-02). I stedet må der henvi-

ses til de mulige indkøbsordninger. 

 

 

Fleksibel og rummelig hjælp 

Udmålingen skal samlet set tage højde for 

borgerens særlige behov, og udmålingen 

skal tilpasses den enkelte borgers situati-

on og give mulighed for at fastholde eller 

opbygge et selvstændigt liv. 

 

Den samlede udmåling sker som ud-

gangspunkt i hele timer fordelt på døgnet 

på baggrund af de forskellige elementer i 

udmålingen. 

 

Der skal tages hensyn til, at borgeren 

med en BPA ordning reelt bliver i stand til 

at rekruttere den nødvendige hjælp.  

 

Det er borgerens egen opgave at styre og 

tilrette ordningen. Dette kan dog være 

særlig vanskeligt, når behovet for hjælp 

fordeler sig i forskelligt omfang på forskel-

lige tider i døgnet. Det kan her være rele-

vant at tilbyde kombination af BPA ord-

ningen med hjælp efter § 83.  

 

Hjælp fra Sundhed og Omsorg 

Det er muligt at kombinere BPA hjælpere 

med hjemmepleje fra Sundhed og Omsorg 

eller fra Fritvalgsordningen. Det kan være 

et tilbud – men ikke et krav. Det kan især 

være en fordel for borgere med mindre 

omfattende hjælp i ”ydertimerne”, hvor 



 

 

det kan være vanskeligt at få en handi-

caphjælper til at møde. Fx om morgenen 

– eller om aftenen med hjælp til at kom-

me i seng. 

 

Fra KL’s vejledning er der kopieret denne 

tekst: 

http://www.kl.dk/Social-service/KLs-vejledning-om-

administration-af-hjalpeordningerne-id45037/ 

I principafgørelsen C-13-07 traf Ankesty-

relsen afgørelse om, at udmåling af hjælp 

efter servicelovens bestemmelse om hjæl-

peordning ikke kan kombineres med støt-

te efter servicelovens regler om hjemme-

hjælp, hvis borgeren ikke ønsker det. An-

kestyrelsen argumenterer med, at der 

efter en individuel vurdering af behovet 

for hjælp ikke var grundlag for at fravige  

udgangspunktet for udmåling af hjælp 

efter servicelovens bestemmelse om hjæl-

peordning, hvorefter hjælpen skulle dæk-

ke hele døgnet.  

 

I principafgørelse 87-09 stadfæstede An-

kestyrelsen en kommunes afgørelse om, 

at en borger ikke havde ret til hjælp 24 

timer i døgnet. Kommunens begrundelse 

var, at de havde foretaget en konkret og 

individuel vurdering af behovet for hjælp, 

jf. principafgørelse C-13-07. Kommunen 

vurderede, at borgeren kunne være alene 

om natten, idet vedkommende ikke havde 

behov for overvågning eller lignende samt 

i nogle af dagtimerne, hvor vedkommende 

på grund af udtrætning skulle hvile. 

 



 

 

Rådighedstimer 

  

Der kan bevilges aflønning med rådighed-

stimer i 2 tilfælde: 

1 . Hvor borgeren ikke kan lades alene, og 

hvor hjælperen skal opholde sig hos bor-

geren og være til rådighed, men kun i 

mindre omfang udføre opgaver.  

Det kan for eksempel være i natteti-

merne, hvor omfanget af hjælp kan være 

op til 2 - 3 gange i løbet af hver nat. Er 

det konkrete behov for hjælp mere om-

fattende og udover 3 gange i løbet af en 

nat kan der være grundlag for bevilling af 

aktive timer. Der er i hver sag tale om en 

konkret og individuel vurdering 

2 . I særlige tilfælde, hvor hjælperen skal 

møde et helt andet sted end sædvanligt - 

et andet sted i landet, som giver betyde-

lig længere transporttid, kan der bevilges 

rådighedstimer i den ekstra transporttid. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikar for handicaphjælper 

  

Det anbefales at være forberedt på den 

situation, at en fast hjælper må melde fra 

på grund af sygdom. Det er borgerens an-

svar i hver enkelt BPA ordning at tilrette-

lægge et beredskab ud fra aftale med det 

faste hjælperkorps og evt. tidligere ansatte 

hjælpere eller andre, der står borgeren nær 

og som er nemme at få kontakt til med 

kort varsel. 

I tilfælde af akut sygdom og afbud fra den 

faste hjælper kan der ydes tilskud til 

et engangsbeløb på kr. 400 ved til-

kald/afløsning. Engangstaksten ydes i de 

tilfælde, hvor en hjælper med kort varsel 

melder sig syg, og der er behov for at til-

kalde en af de andre faste hjælpere. Tak-

sten ydes til den tilkaldte hjælper – eller til 

den hjælper, der tilbyder at blive og der-

Vikar for handicaphjælper 

Det er borgerens eget ansvar i hver enkelt 

BPA ordning at tilrettelægge et beredskab 

for de tilfælde, hvor en fast hjælper må 

melde fra på grund af sygdom. Det anbe-

fales at indgå aftale om beredskab med 

det faste hjælperkorps og evt. tidligere 

ansatte hjælpere eller andre, der står bor-

geren nær og som er nemme at få kontakt 

til med kort varsel. 

 

I tilfælde af akut sygdom og afbud fra den 

faste hjælper kan der ydes tilskud til 

et engangsbeløb på kr. 400 ved til-

kald/afløsning. Engangstaksten ydes i de 

tilfælde, hvor en hjælper med kort varsel 

melder sig syg, og der er behov for at 

tilkalde en af de andre faste hjælpere. 

Taksten ydes til den tilkaldte hjælper – 

eller til den hjælper, der tilbyder at blive 



 

 

med tage en ”dobbeltvagt”. Taksten kan 

kun udbetales til faste hjælpere, der indgår 

i vagtplanen. 

I særlige tilfælde kan der ansøges om / 

gives bevilling til benyttelse af professionelt 

vikarbureau. Det gælder kun for brugere 

med specielle hjælpe- og plejebehov, hvor 

det vil være uforsvarligt at få en vikar uden 

erfaring.  

I disse tilfælde kan det ikke forventes, at 

en vikar fra CfH vil kunne gå ind i opgaven. 

Bevillingen kan alene udnyttes, når borge-

ren ikke kan skaffe vikar fra sit eget bered-

skab. Bevillingen vil bestå i et tilsagn om, 

at borgeren i akutte situationer selv kan 

kontakte enten FADL eller andet kvalificeret 

og anerkendt bureau for at få en vikar i 

tilfælde af, at eget beredskab svigter. 

  

Det skal understreges, at det er enhver 

brugers eget ansvar at tilrettelægge et be-

redskab.   

  

og dermed tage en ”dobbeltvagt”. Taksten 

kan kun udbetales til faste hjælpere, der 

indgår i vagtplanen. 

I særlige tilfælde kan der ansøges om / 

gives bevilling til benyttelse af professio-

nelt vikarbureau. Det gælder kun for bru-

gere med specielle hjælpe- og plejebehov, 

hvor det vil være uforsvarligt at få en vi-

kar uden erfaring.  

I disse tilfælde kan det ikke forventes, at 

en vikar fra Center for Hjælperordningen 

vil kunne gå ind i opgaven. 

Bevillingen kan alene udnyttes, når borge-

ren ikke kan skaffe vikar fra sit eget be-

redskab. Bevillingen vil bestå i et tilsagn 

om, at borgeren i akutte situationer selv 

kan kontakte enten Foreningen Af Danske 

Lægestuderende eller andet kvalificeret og 

anerkendt bureau for at få en vikar i til-

fælde af, at eget beredskab svigter. 

  

Det skal understreges, at det er enhver 

brugers eget ansvar at tilrettelægge et 

beredskab.   

 

 

 



 

 

Introduktion og arbejdsmiljø 

  

Timer til introduktion / oplæring / kursus. I 

alle BPA ordninger tilbydes et serviceniveau 

med op til: 

 16 timer årligt pr. faste hjælper 

 følgeudgifter til kursusafgift efter 

regning - dog max. kr. 1500 pr. 

hjælper. 

  

Timer til ”Den attraktive arbejdsplads”. I 

udmålingen af timer indregnes følgende 

ramme: 

  

 Personalemøde 1 time pr. måned pr. 

faste hjælper 

 MUS samtale 2 timer/årligt pr. faste 

hjælper 

 APV 5 timer/årligt pr. faste hjælper 

Arbejdsgiveren kan - sammen med sine 

hjælpere - tilrettelægge arbejdet ud fra den 

samlede ramme.  

Tilskud ydes efter faktisk forbrug ved ind-

beretning på lønrapport / fakturering. 

  

Introduktion og arbejdsmiljø 

  

Timer til introduktion / oplæring / kursus. 

I alle BPA ordninger tilbydes et serviceni-

veau med op til: 

 16 timer årligt pr. fuldtidshjælper 

 følgeudgifter til kursusafgift efter 

regning - dog max. kr. 1500 pr. 

fuldtidshjælper  

 

Timer til ”Den attraktive arbejdsplads”. I 

udmålingen af timer indregnes følgende 

ramme: 

  

 Personalemøde 1 time pr. måned 

pr. fuldtidshjælper 

 MUS samtale 2 timer/årligt pr. 

fuldtidshjælper  

 APV 5 timer/årligt pr. fuldtidshjæl-

per 

Arbejdsgiveren kan - sammen med sine 

hjælpere - tilrettelægge arbejdet ud fra 

den samlede ramme.  

Tilskud ydes efter faktisk forbrug ved ind-

beretning på lønrapport / fakturering. 

  

    



 

 

Ekstra tilskud ved ferie- weekend op-

hold m.v. 

Udgangspunktet er, at den sædvanlige be-

villing bevares under ferie og weekend op-

hold. Med den sædvanlige bevilling står det 

frit for den enkelte at holde ferie m.v. Dog 

er der særlige regler, når man tager til ud-

landet. Se særskilt instruktion om ophold i 

udlandet. 

Det er i alle tilfælde en betingelse, at der 

vælges et sædvanligt feriemål, således at 

der ikke på forhånd er oplagte hindringer, 

der betinger ekstra timer eller en ekstra 

hjælper. 

Kun i særlige tilfælde og efter en konkret 

vurdering kan der ydes ekstra hjælpetimer. 

I de fleste tilfælde vil der være kompense-

ret ved bistands- eller plejetillæg, og det er 

borgerens opgave at sandsynliggøre at til-

lægget er opbrugt efter formålet, og at der 

er et yderligere behov for udmåling af til-

skud efter § 96. 

Særlige tilfælde kan for eksempel være, at 

de fysiske og praktiske forhold ved at være 

væk hjemmefra gør det nødvendigt at bru-

ge mere tid end sædvanligt til pleje. 

I ganske særlige tilfælde kan det være 

nødvendigt med 2 hjælpere samtidigt for 

eksempel til løft, fordi omgivelserne ikke er 

handicapvenligt indrettet. Er betingelserne 

opfyldt, kan der dækkes rejse- og opholds-

udgifter for hjælper nr. 2. 

Der udmåles alene timer svarende til det 

faktiske og konkrete behov for ekstra 

hjælp. Når hjælperen ikke har opgaver, 

ydes der ikke tilskud til løn. 

  

En eventuel ekstra bevilling skal gives in-

denfor rammerne af 14 døgn om året til 

ferie og 1 weekend pr. måned (2 døgn).  

Weekendbevillinger kan ikke "spares" 

sammen, og eventuel feriebevilling kan 

Ekstra tilskud ved ferie- weekend op-

hold m.v. 

Udgangspunktet er, at den sædvanlige 

bevilling bevares under ferie og weekend 

ophold. Med den sædvanlige bevilling står 

det frit for den enkelte at holde ferie m.v. 

Dog er der særlige regler, når man tager 

til udlandet. Se særskilt instruktion om 

ophold i udlandet. 

Det er i alle tilfælde en betingelse, at der 

vælges et sædvanligt feriemål, således at 

der ikke på forhånd er oplagte hindringer, 

der betinger ekstra timer eller en ekstra 

hjælper. 

Kun i særlige tilfælde og efter en konkret 

vurdering kan der ydes ekstra hjælpeti-

mer. I de fleste tilfælde vil der være kom-

penseret ved bistands- eller plejetillæg, og 

det er borgerens opgave at sandsynliggø-

re at tillægget er opbrugt efter formålet, 

og at der er et yderligere behov for udmå-

ling af tilskud efter § 96. 

Særlige tilfælde kan for eksempel være, at 

de fysiske og praktiske forhold ved at væ-

re væk hjemmefra gør det nødvendigt at 

bruge mere tid end sædvanligt til pleje. 

I ganske særlige tilfælde kan det være 

nødvendigt med 2 hjælpere samtidigt for 

eksempel til løft, fordi omgivelserne ikke 

er handicapvenligt indrettet. Er betingel-

serne opfyldt, kan der dækkes rejse- og 

opholdsudgifter for hjælper nr. 2. 

Der udmåles alene timer svarende til det 

faktiske og konkrete behov for ekstra 

hjælp. Når hjælperen ikke har opgaver, 

ydes der ikke tilskud til løn. 

 

Såfremt der er et begrundet behov for 

ekstra hjælp ved døgnophold udenfor 

hjemmet, kan der efter ansøgning god-

kendes ekstra hjælp under:  

* 1 årlig ferie på op til 14 dage 

http://ir-aarhus.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=aah-aah-opholdudlandet-full&treeNav=true&navId=%7b7AF31A77-D7F8-490C-8872-A1EBAD8E2F57%7d
http://ir-aarhus.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=aah-aah-opholdudlandet-full&treeNav=true&navId=%7b7AF31A77-D7F8-490C-8872-A1EBAD8E2F57%7d
http://ir-aarhus.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=aah-aah-opholdudlandet-full&treeNav=true&navId=%7b7AF31A77-D7F8-490C-8872-A1EBAD8E2F57%7d
http://ir-aarhus.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=aah-aah-opholdudlandet-full&treeNav=true&navId=%7b7AF31A77-D7F8-490C-8872-A1EBAD8E2F57%7d


 

 

ikke overføres fra år til år.  

Enhver ekstra bevilling skal registreres i 

KMD Børn og Voksne 

* 1 weekend(2 døgn) hver 2. måned 

En bevilling af ekstra hjælp følger kalen-

deråret, og kan ikke ”spares sammen” 

eller overføres til næste år.  

Enhver ekstra bevilling skal registreres i 

KMD Børn og Voksne 

Ved bevilling af ekstra hjælper under op-

hold udenfor hjemmet kan der for en 

hjælper nr. 2 ydes tilskud svarende til den 

faktiske udgift for rejse- og ophold. Dog 

maksimalt op til kr. 1.000 pr. døgn. Bag-

grunden for serviceniveauet er: 

 At bidrage til at borgeren kan leve så 

almindeligt selvstændigt og aktivt liv 

som muligt jf. kompensationsprincip-

pet  

 Udlandsbekendtgørelsens tekst om 

korterevarende ferieophold og anke-

styrelsens afgørelser 

 Serviceniveauet er fastlagt med grund-

lag i Danmarks Statistik - Ferierejser 

2012. Nedenstående tabel viser at ud-

giften til rejser pr. døgn hos den alm. 

dansker er på omkring 865kr. hvorfor 

tilskuddet er fastlagt til maksimalt 

1000 kr. pr. døgn. 

  Mindst 4 døgn 1-3 døgn 

 

Danmark Udlandet DK og udland 

Antal rejser i alt 

 

 

 

3.009.771 

 

 

 

 

4.539.134 

 

20.409.523 

Antal overnatninger pr. 

rejse 

7,3 9,5 1,6 

Udgift pr. rejse (kr.) 2.185 8.375 865 

    

    
     
     
     

 

  

 


