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SIDE 2

EN HILSEN FRA OMSORGS- OG 
SUNDHEDSUDVALGET
I Helsingør Kommunes sundhedspolitik står, at vi 
vil bidrage til størst mulig livskvalitet for alle borg-
ere. I Helsingør Kommune har vi også en politik 
for et værdigt ældreliv. Den henvender sig særligt 
til dig, som er ældre. Her arbejder vi ud fra værdi-
er om tidlig indsats og respekt. 

Helsingør Kommune lægger vægt på, at du skal 
have gode muligheder for at leve livet. Hele livet. 
Vi lægger også vægt på, at du selv har et ansvar. 
Derfor arbejder vi altid ud fra hverdags-rehabi-
litering, hvor målet er, at du bliver bedre til selv at 
klare de daglige gøremål. 

Det betyder, at vi gerne vil samarbejde med dig, 
der bor i Helsingør Kommune, så du får gode 
muligheder for at fremme din sundhed og fore-
bygge sygdom. Det virker nemlig meget bedre, 

hvis du holder din krop ved lige med fx træning, 
end hvis du først sætter ind, når der er opstået 
problemer.

Du kan her læse Helsingør Kommunes kvalitets-
standard for træning. Desuden kan du læse om 
vores særlige tilbud om forebyggende indsatser 
til dig, der har en kronisk sygdom. Endelig kan 
du læse om, hvordan du vedligeholder dine 
færdigheder eller genvinder dine færdigheder 
gennem træning og støtte. 

Både sundhedspolitikken og værdighedspolitik-
ken kan du finde på Helsingør Kommunes hjem-
meside: helsingor.dk/politikker 

Med venlig hilsen

Marlene Harpsøe
Byrådsmedlem
Formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget
Helsingør Kommune

OMSORG OG SUNDHED I
HELSINGØR KOMMUNE

http://www.helsingor.dk/politikker
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AKTIV HVER DAG
Den kvalitetsstandard, som du ser på lige nu, 
beskriver de muligheder, du har som borger i Hel-
singør Kommune for at: 

• Deltage i træning ved særlige behov

• Få støtte til at leve med en kronisk sygdom

• Genvinde eller vedligeholde færdigheder 
gennem hverdags-rehabilitering.

Der er i alt fem kvalitetsstandarder, som beskriver 
Helsingør Kommunes tilbud inden for sundhed og 
omsorg. De er vist på bagsiden, og du kan finde 
dem i deres fulde længde på vores hjemmeside:

helsingor.dk/kvalitetsstandarder. 

Du kan også få dem udleveret ved at henvende 
dig i: 

Sundhedshuset
Birkedalsvej 35 A
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 39 39 

INDHOLD I KVALITETSSTANDARDEN 
“AKTIV HVER DAG”

http://helsingor.dk/kvalitetsstandarder


TRÆNING UD FRA DINE BEHOV 
OG MED HØJ FAGLIG KVALITET
Træning betyder meget. Faktisk betyder træning 
ekstra meget:
• For dig som er ældre
• For dig som har mistet nogle funktioner
• For dig der har været ude for en ulykke, en 

operation eller en anden pludselig hændelse. 

Hvis det ikke er muligt for dig at træne selv eller 
at benytte tilbud om træning i en forening og 
lignende, så har du mulighed for forskellige for-
mer for træning: 
• Hvis du har været indlagt på et hospital og 

skal genoptræne nogle færdigheder
• Hvis du igen gerne vil kunne klare hverdagens 

opgaver eller deltage i sociale arrangementer 
• Hvis du har brug for at vedligeholde de evner 

og færdigheder, som du har i dag. 

Helsingør Kommune ønsker at fremme dine 
muligheder for at leve et selvstændigt liv. Vi 
ser det som vores opgave at understøtte dine 
muligheder for at have fysisk og mentalt over-
skud. På den måde kan du også lettere tage an-
svar for dit eget liv og dermed øge din livskvalitet. 

DU HAR NØGLEN
Det er fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre 
fagpersoner, som støtter dig i din træning. 

For dig som er i risiko for at miste funktion, men 
vil holde dig selv ved lige, så guider terapeuten 
dig i, hvad der er den vigtigste træning for dig. 

Det handler om dine mål for, hvad du gerne vil 
kunne eller blive ved med at kunne. Selve  
træningen bygger på solid faglig viden. 

Måske har du en sygdom eller har været udsat 
for et fald. Eventuelt er du midlertidigt svækket 
efter en hospitalsindlæggelse. Her vil terapeu-
ten hjælpe dig med at finde frem til en effektiv 
træning, der møder de behov, som er beskrevet 
under dit hospitalsophold. Samtidig tager vi 
særligt hensyn til din sygdom, dit indlæggelses-
forløb og andre særlige forhold. 

I alle tilfælde er det dig, som har nøglen til, at 
træningen virker. Terapeuten vejleder dig. Men 
det er dig, som skal træne. 

TRÆNING
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HVAD KAN DU FORVENTE?
Du bliver som udgangspunkt tilbudt at træne på 
et hold sammen med andre. I særlige tilfælde 
vil terapeuten vurdere, at du kan have behov for 
individuel træning. 

Det er vigtigt for dit forløb, at du også træner selv 
derhjemme som en del af dagligdagen. Det vil 
den terapeut, som hjælper dig med træningen, 
næsten altid opfordre dig til. Ofte kan du endda få 
hjælp til træningen af en app på din telefon eller 
din tablet. På enkelte områder vil vores terapeu-
ter også kunne guide dig i dit valg af elektronisk 
støtte til træning.

Det som du kan forvente, når du tilbydes træning 
er:
• At vi sammen beskriver dine behov for 

træning, dine ønsker og det, som du evt. har 
svært ved

• At vi lægger en plan for, hvordan du kan 
træne. Både på holdet og hjemme

• At du træner sammen med en terapeut, indtil 
du fx kan træne i et ordinært træningscenter 
eller selv kan stå for din træning

• At vi prioriterer vores indsats sådan, at den 
borger, der har det største behov, også får 
mest træning

• At vores terapeuter altid arbejder på et højt 
sundhedsfagligt niveau og derfor fokuserer på 
det, som man ved virker

• At vi altid samtidig tager hensyn til dine indivi-
duelle mål og ønsker.

TRÆNING
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TRÆNING OG DAGLIGDAG 
Hvis du er i et træningsforløb, så er det vigtigt, at 
du også selv træner i dagligdagen. Det kan bestå 
af bestemte øvelser eller træning, som du har fået 
instruktion i af en terapeut eller anden fagperson. 
Men det kan også handle om de små ting i hver-
dagen. 

Måske kan det dreje sig om at gå en tur en gang 
i mellem, at svinge lidt med armen i en pause, 
mens du laver mad, at du rejser dig fra en stol og 
sætter dig igen 10 gange i træk, at du husker at 
strække ryggen eller bevæge hovedet fra side til 
side et par gange om dagen. Små ting kan ofte 
gøre en stor forskel.

Træning og job
Hvis du træner med et mål om at komme så 
hurtigt tilbage i arbejde igen som muligt, så tal 
gerne med din arbejdsgiver, udover din terapeut, 
om dine mål og dine fremskridt. Tal også med 
medarbejderne i Jobcenteret, hvis det er relevant 
for dig. 

Træning og hjemmehjælp
Hvis du har hjælp og støtte i hjemmet samtidig 
med, at du er i et træningsforløb, er det vigtigt, at 
de to ting hænger sammen. Hvis der skulle være 
områder, hvor træningen og hjælpen i hjemmet 
ikke spiller sammen, må du derfor rigtigt gerne 
gøre os opmærksom på det.

Du kan fx have brug for at få mindre hjælp og 
støtte efter et endt træningsforløb, fordi du er 
blevet stærkere eller har fået nogle færdighed-
er tilbage. Omvendt kan du også have brug for 
mere hjælp og støtte, imens du er i gang med et 
træningsforløb.

FOR DIG MED NY ERHVERVET 
HJERNESKADE
Hvis du har fået en skade i hjernen, kan det have 
påvirket dig både fysisk, mentalt og socialt. Fx kan 
dine sanser blive påvirket eller du kan få svært 
ved at tale eller at deltage i en samtale. 

Skader i hjernen er meget forskellige fra person til 
person. Der er også meget forskel på, hvor alvorlig 
en skade i hjernen er. Hvis din skade er kompleks, 
vil du ofte have gavn af flere forskellige former for 
træning og støtte samtidig. I Helsingør Kommune 
har vi derfor etableret et særligt samarbejde på 
tværs af flere afdelinger for at hjælpe dig på vej. 
Både i dit privatliv og i dit arbejdsliv. 

Koordination og sammenhæng
Hvis du har en ny skade, og den er kompleks, så 
kan dit forløb inkludere flere enheder i Helsingør 
Kommune. Fx både Sundhed og Omsorg, Job-
center, Borgerservice eller Særlig Social Indsats. 
Måske inkluderer det også et samarbejde med din 
egen læge, et hospital eller din arbejdsgiver.

Helsingør Kommune har en hjerneskadekoordina-
tor. Hvis du har brug for mange forskellige ind-
satser, så hjælper koordinatoren dig med at sikre 
sammenhæng i forløbet. Det kan også være, at du 
får en kontaktperson, som er tilgængelig igennem 
hele dit forløb. Alle parter inddrages efter behov 
af hjerneskadekoordinatoren.

TRÆNING

SIDE 7



GENOPTRÆNING OG VEDLIGE-
HOLDENDE TRÆNING
Når det kommer til regler og rammer, leverer 
Helsingør Kommune både træning efter sund-  
hedsloven og efter serviceloven. Og først og frem-
mest, så skelner man mellem ”genoptræning” og 
”vedligeholdende træning”.  

TRÆNING
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REGLER OG RAMMER FOR 
GENOPTRÆNING
Genoptræning kan ske efter sundhedsloven, hvis 
du har brug for træning efter et sygehusophold. 
Lovgrundlaget er da sundhedsloven §§ 84 og 140. 

I særlige tilfælde kan du få mulighed for træning 
i en anden kommune. Hvis Helsingør Kommune 
ikke kan overholde tidsfristerne for at påbegyn-
de træning, kan du få mulighed for træning på 
udvalg te private klinikker. Hvis du har en genop-
træningsplan (GOP), så har du krav på at starte 
træning inden for 7 dage efter udskrivelse fra 
hospital. 

Hvis du har vanskeligheder med at klare daglig-
dagens aktiviteter, men ikke modtager behandling 
i tilknytning til en indlæggelse, kan genoptræning 
ske efter serviceloven § 86 stk. 1. 

Kontakt:

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscen-
ter (HRT)
Sundhedshuset
Birkedalsvej 35 A
3000 Helsingør
Tlf. genoptræning: 25 31 13 85
Skriv sikkert til HRT:
helsingor.dk/digitalpost

REGLER OG RAMMER FOR       
VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING
Vedligeholdende træning er for dig, som har be-
hov for at vedligeholde dine færdigheder og ikke 
kan gøre det selv eller i foreningslivet. Lovgrund-
laget er her serviceloven § 86 stk. 2. 

Alle danske love kan altid findes i nyeste gæl-
dende udgave på www.retsinformation.dk. Du kan 
også altid spørge Helsingør Kommune om dine 
muligheder og dine rettigheder. 

Hvis du mener, at du kan have brug for en eller 
anden form for træning, så kontakt Forebyggelse 
og Visitation. Så hjælper vi dig videre:

Forebyggelse og Visitation
Sundhedshuset
Birkedalsvej 35 A
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 39 39
Skriv sikkert til Forebyggelse og Visitation:
helsingor.dk/digitalpost
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SIDE 9

http://helsingor.dk/digitalpost
http://helsingor.dk/digitalpost


KRONISK SYGDOM
Hvis du har en kronisk sygdom, kan du få hjælp til 
at lære at leve med din sygdom. 

I mange tilfælde kan en bestemt form for træning 
have stor betydning for dig med en kronisk syg-
dom. I andre tilfælde er det undervisning og 
samtaler, som kan gøre den største forskel i dit liv 
og for din livskvalitet. Ofte står du allerstærkest, 
når du deltager i både træning og undervisning/
samtale. 

Helsingør Kommune tilbyder både viden og 
redskaber til at leve et godt og aktivt liv med en 
kronisk sygdom. 

Vi har tilbud til dig med:
• KOL
• Type 2-diabetes
• Hjertesygdom
• Kræft
• Slidgigt i knæ eller hofteled
• Nyopståede lænderygsmerter
• Andre kroniske sygdomme
 

Kriterier og rammer
Alle tilbud er gratis, men du skal selv stå for din 
transport.  Du kan henvende dig direkte til Hel-
singør Rehabiliterings- og Træningscenter, HRT. 
Din praktiserende læge eller hospitalet kan også 
henvise dig. Tilbuddene foregår fysisk i Sund-
hedshuset. 

• Tilbuddene er til dig, som er over 18 år

• Du skal bo i Helsingør Kommune

• Din kroniske sygdom skal være konstateret af 
en læge

• Du skal være motiveret for at deltage på et 
hold

• Helsingør Kommune har kun hold på dansk. 
Derfor er det en forudsætning, at du kan tale 
og forstå dansk, eller at du selv medbringer en 
tolk. 

Hvis du har et særligt behov for viden om det 
at være ældre, så kan du evt. få et forebyggen-
de hjemmebesøg. Det kan du læse mere om i 
kvalitetsstandarden der hedder ”Lev godt og 
længe. Aktiviteter, dagcentre og forebyggende 
hjemmebesøg”: helsingor.dk/kvalitetsstandarder.

FOREBYGGENDE INDSATSER 
VED KRONISK SYGDOM
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Din sundhed – din samtale
Uanset hvilken kronisk sygdom du har, starter dit 
forebyggende forløb med en afklarende samtale. 
Det betyder, at vi sammen med dig finder ud af, 
hvordan du bedst kan bevare eller fremme din 
sundhed samt forebygge negativ udvikling af din 
kroniske sygdom.

Måske er det noget, som du bedst kan gøre selv. 
Det kan også være noget, som du bedst kan gøre 
sammen med andre på fx aftenskole eller i fore-
ningslivet. Endelig kan det være noget, som du 
bedst kan gøre sammen med os fra HRT i Hel-
singør Kommune og som en del af vores ”forebyg-
gende indsatser”.

Forebyggende indsatser
Hvis du ender med at arbejde med din kroniske 
sygdom på et forebyggende forløb hos HRT, så 
kan du igennem forløbet forvente at få forbed-
ret dine muligheder for at leve et godt og aktivt 
hverdagsliv. Måske fordi vi sammen har vurderet, 
at du kan styrke dit fysiske eller mentale velvære. 
Måske er det også fordi, det simpelthen kan have 
betydning at møde andre mennesker med en 
kronisk sygdom. 

Det forebyggende forløb kan fx indeholde:

• Undervisning i din kroniske sygdom
• Rygestoprådgivning
• Fysisk træning
• Kostvejledning
• Praktisk madlavning
• Samtaler om alkohol
• Håndtering af smerter
• Cafemøder og lignende
• Inspiration til gode vaner i dagligdagen.

Uanset hvilken kronisk sygdom du har, kan du 
læse mere på Helsingør Kommunes hjemmeside, 
hvor du også kan hente vores folder ”Din sundhed 
– din samtale”:
helsingor.dk/velkommen/forebyggende-indsatser

Rygestop
Du kan altid få hjælp og støtte af Helsingør Kom-
mune til rygestop. Undervisningen foregår som 
udgangspunkt på hold. Hvis du ikke har mulighed 
for at møde fysisk op, kan det også foregå indivi-
duelt. Kontakt HRT eller:

Rygestoprådgiver
Tlf. 25 31 26 17

Alkoholvaner eller stofafhængighed
Særligt for dig som er ældre, og som måske også 
tager medicin, kan brugen af alkohol have en 
stærkt negativ indflydelse på dit helbred. Det 
gælder selv små mængder af alkohol. 

Hvis du ønsker hjælp vedrørende dine alkoholva-
ner, eller du måske ønsker hjælp vedrørende hash 
eller andre stoffer, så kan du få gratis og anonym 
hjælp hos Helsingør Rusmiddelcenter. 

Kontakt

Om forebyggende indsatser:

Helsingør Rehabiliterings- og 
Træningscenter (HRT)
Sundhedshuset
Birkedalsvej 35 A
3000 Helsingør
Tlf.: 25 31 13 85 (Hverdage 8.30-12.00)
Skriv sikkert til HRT:
helsingor.dk/digitalpost

Om alkoholvaner eller stofafhængighed:

Helsingør Rusmiddelcenter
Kongevejen 4 B
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 35 80
Skriv sikkert via helsingor.dk/digitalpost

FOREBYGGENDE INDSATSER 
VED KRONISK SYGDOM
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SELVSTÆNDIG OG SELVHJULPEN
Vi mennesker trives bedst, når vi selv kan klare 
hverdagens små, men vigtige opgaver. Det kan fx 
være at købe ind, tage tøj på eller at lave mad.

Når den del fungerer, bliver der tit også mere 
overskud til dine personlige interesser og til so-
cialt samvær. Livskvaliteten bliver højere. 

Derfor lægger vi i Helsingør Kommune meget 
vægt på at støtte dig i at have en aktiv hverdag, 
hvor du stadig er i stand til at klare mange af 
hverdagens opgaver på egen hånd. Det gælder 
både personlig pleje, praktiske opgaver og sociale 
aktiviteter. 

Vi gør det ved at tilbyde samtaler, træning og 
forskellige andre former for støtte i dit eget hjem. 
Det hedder ”hverdags-rehabilitering”. 

Der er to formål med rehabilitering. Begge dele er 
besluttet af Folketinget:

1. Du bevarer din selvstændighed, sådan at du 
får en højere livskvalitet. 

2. Du bliver mere selvhjulpen, sådan at du får 
mindre brug for hjælp. 

I hverdags-rehabilitering arbejder vi sammen med 
dig om, at du skal kunne klare hverdagens op-
gaver så godt som muligt.  

HVERDAGS-REHABILITERING
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HVERDAGS-REHABILITERING

 

 
SAMARBEJDE ER NØGLEN TIL 
HVERDAGS-REHABILITERING 
Når vi samarbejder om hverdags-rehabilitering, så 
er det både dig og medarbejderen, der arbejder. 
Det er medarbejderens opgave at vejlede dig, og 
det er din opgave at deltage i de aktiviteter, som 
vi sammen har aftalt. Det er som regel i samarbej-
de, at vi bedst finder de løsninger, som virker i dit 
liv, og som også lever op til målene med hverdags- 
rehabilitering. 

Fx kan det være, at du skal træne musklerne 
eller balancen for igen at kunne klare den per-
sonlige hygiejne. Måske kan du have gavn af de 
mange nye hjælpemidler, så du selv kan lave din 
egen mad igen, eller så du selv kan tage kom-
pressions-strømper på om morgenen. Det kan 
også være, at du kan lære en teknik til at klare 
støvsugningen, imens du sidder ned. Endelig så 
kan det være, at det er målet, at du igen selv kan 
håndtere din medicin.

Lovgrundlaget for rehabilitering er serviceloven. 
Særligt § 83a, men også § 1 (formålsparagraffen). 

Kontakt:

Forebyggelse og Visitation
Sundhedshuset
Birkedalsvej 35 A
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 39 39
Skriv sikkert til Forebyggelse og Visitation:
helsingor.dk/digitalpost 
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FORMÅL MED DØGN-
REHABILITERING
Helsingør Kommune råder over et antal pladser 
til døgn-rehabilitering. Formålet med pladserne 
er at levere rehabilitering, når det ikke kan lade 
sig gøre i dit eget hjem. Et døgnophold er altid 
midlertidigt, og planlægningen af din udskrivelse 
starter kort efter din indskrivelse. 

En midlertidig døgnplads kan være det rigtige for 
dig, hvis du fx har brug for:
• Genoptræning, rehabilitering eller specialise- 

ret sygepleje efter udskrivelse fra sygehus som 
ikke kan klares i dit hjem

• At opnå bedre funktion fysisk, psykisk eller 
socialt, hvis dette ikke kan lade sig gøre i din 
egen bolig

• Hvis du i en tidsbegrænset periode har et om-
fattende behov for pleje og omsorg, som ikke 
kan tilgodeses i dit hjem. Fx fordi du ikke kan 
være alene mellem medarbejdernes besøg i 
dit hjem, og pårørende ikke kan eller ønsker at 
varetage omsorgen mellem besøgene

• Helt særlige former for specialiseret sygepleje, 
som ikke kan leveres i dit hjem

• Et terminalt forløb ved livets afslutning.

Dit bidrag
Når du er på en midlertidig døgnplads, kan alle 
dagligdagens gøremål fungere som træning 
for dig. For at du får det så godt som muligt, så 
hurtigt som muligt, er det derfor vigtigt, at du går 
aktivt ind i din træning. 

Alt, som du gør selv, betragtes som træning. Uan-
set hvad det er, og hvor meget eller hvor lidt, det 
er. Det kan handle om at gennemføre et trænings-
program, som personalet har instrueret i. Det kan 
også handle om, at du selv løfter armen for at få 
en bluse på, eller at du går fra din stue og til et 
fællesrum for at hente kaffe. 

Kontakt:

Forebyggelse og Visitation
Sundhedshuset
Birkedalsvej 35 A
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 39 39
Skriv sikkert til Forebyggelse og Visitation:
helsingor.dk/digitalpost

Hvis du ønsker at tale med personalet på de mid-
lertidige døgnpladser, så kontakt:

HRT -midlertidige døgnpladser 
Sundhedshuset
Birkedalsvej 35 A
3000 Helsingør
Tlf. midlertidige døgnpladser: 49 28 13 50

DØGN-REHABILITERING
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REGLER OG RAMMER FOR 
DØGN-REHABILITERING
Hvis du under dit ophold visiteres til en plejebolig, 
vil du blive tildelt en af de først ledige plejebolig- 
er. Hvis du ikke tager imod det første tilbud om 
plejebolig, planlægges udskrivelse til dit hjem i 
ventetiden på næste plejebolig. 

Det er dit valg, hvis du siger nej tak til den første 
plejebolig, men vi skal gøre opmærksom på, at 
det evt. kan betyde, at din hjælp i hjemmet ikke 
kan leveres på den mest hensigtsmæssige måde. 
Selvom du evt. takker nej til den først ledige 
plejebolig, så beholder du dog din mulighed for 
at stå på venteliste til det plejehjem, som du har 
som første-prioritet.

Prioritering af pladser
Pladserne til døgn-rehabilitering fungerer på     
nogle punkter lidt ligesom en sengestue på et 
hospital. Fx kan du kun have en plads, så længe 
det sundhedsfaglige personale og en visitator 
vurderer, at der er brug for det. Fx kan du også 
risikere at måtte flytte stue under dit ophold. 
Dertil så vil du også som udgangspunkt altid blive 
udskrevet, når du er i stand til at komme hjem og 
fortsætte træningen der. 

Årsagen til alle disse begrænsninger omkring mid-
lertidige døgnpladser er, at Helsingør Kommune 
har et begrænset antal pladser til rådighed, og at 
vi altid skal fokusere på at give dig den hjælp, som 
du har brug for i din egen bolig og ikke på en mid-
lertidig døgnplads. Det gælder både dig, som bor i 
ordinær bolig, i ældre- og handicapvenlig bolig og 
i plejebolig.

Egenbetaling og lovgrundlag
Når du er på en midlertidig døgnplads, skal du 
selv betale for maden samt for vask af dit tøj og 
sengetøj. Ligesom når du også betaler for din 
egen mad etc., selvom du får hjælp og støtte til 
praktiske og personelige opgaver i dit eget hjem. 
Egenbetalingen er 166,- kr. pr. døgn i 2023. 

I meget særlige tilfælde, fx når en kompleks og 
omfattende form for sygepleje ikke kan leveres 
i dit hjem, tilbyder Helsingør Kommune indlæg-
gelse på en ”akutplads”. Når det er tilfældet, så er 
der ingen egenbetaling for opholdet. 

Lovgrundlaget for midlertidige døgnpladser er 
serviceloven §§ 84, 83 og 86 samt sundhedsloven 
§§ 138 og 140. Dertil kommer også den nationale 
kvalitetsstandard for akutsygepleje. Alle danske 
love kan findes på www.retsinformation.dk. Den 
nationale kvalitetsstandard for akutsygepleje 
kan ses her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
https://www.sst.dk.

DØGN-REHABILITERING
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https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/kvalitetsstandarder-for-kommunale-akutfunktioner-i-hjemmesygep


Udarbejdet af Helsingør Kommune, januar 2023

Foto: Mikal Schlosser
Tryk: Lasertryk 
Tekstredigering og layout: Jakob Bovin, Læring & Ledelse

På området Sundhed og Omsorg er der fem 
kvalitetsstandarder. Her kan du orientere dig om 
dine muligheder, rettigheder og pligter vedrøren-
de hjælp og støtte. 

Du kan finde kvalitetsstandarderne på vores 
hjemmeside. Her finder du også tidsfristerne for 
sagsbehandling fra ansøgning til afgørelse:
helsingor.dk/kvalitetsstandarder. 

Du kan hente et fysisk eksemplar i Sundheds-
huset:

Sundhedshuset
Birkedalsvej 35 A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

FEM KVALITETSSTANDARDER

https://helsingor.dk/nyheder-og-fakta/retningsgivende-dokumenter/kvalitetsstandarder/kvalitetsstandarder-for-sundhed-og-omsorg/

