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Ledsageordning 
for handicappede



32

Har du en betydelig og varigt fysisk 

eller psykisk funktionsnedsættelse, 

har du som andre behov for at kunne 

komme hjemmefra, købe ind, gå til 

massage eller lignende, samt deltage i 

kulturelle og sociale aktiviteter, uden 

at skulle bede familie eller venner om 

hjælp.

Ledsageordningen medvirker til, at 

du kan deltage i aktiviteter uden for 

hjemmet efter eget valg.

HVOR KAN JEG SØGE OM  
ORDNINGEN

Du søger elektronisk via Varde  

Kommunes hjemmeside. Du vil efter-

følgende modtage en kvittering, som 

bekræftelse på modtagelsen af din 

ansøgning. Har du spørgsmål til  

ansøgningen kan du rette henvendelse 

til Børn, Unge og Familie, hvis du er 

mellem 12 og 18 år, eller Social og 

Handicap, hvis du er over 18 år.

HVEM KAN FÅ EN LEDSAGE- 
ORDNING

• Hvis du er mellem 12 og 67 år.  

Er du visiteret til ordningen inden 

det fyldte 67. år bevares ordningen 

efter det fyldte 67. år.

• Hvis du på grund af betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne ikke kan færdes 

alene.

• Hvis du selv, verbalt eller non- 

verbalt, kan give udtryk for et 

ønske om at deltage i forskellige 

aktiviteter, og du er bevidst om 

indholdet af disse.

DU KAN IKKE FÅ EN LEDSAGE- 
ORDNING HVIS:

• Du får hjælp efter Servicelovens 

§ 96 om Borgerstyret Personlig 

Assistance.

• Hvis du har nedsat funktionsevne 

som følge af sindslidelse eller  

sociale årsager.

• Du ikke selv kan efterspørge  

ledsagelsen.

• Du har behov for socialpæda-

gogisk støtte i  forbindelse med 

ledsagelsen.

Hvis du er i tvivl, så kontakt din  

rådgiver.

ORDNINGENS OMFANG

• Der tilbydes op til 15 timers  

ledsagelse per måned.  

• Al påbegyndt ledsagelse har  

minimum en varighed på en time.

• Du kan efter aftale med kommunen 

opspare op til 60 timer inden for 

seks måneder, hvis der er ønske 

om længere og sammenhængende 

tid til ledsagelse.

• Timer, der er opsparet, men ikke 

forbrugt bortfalder efter seks lø-

bende måneder.

Ved ferie- og weekendophold kan 

der, afhængigt af den konkrete  

situation, ydes ledsagelse. Der skal i 

god tid inden opholdet tages kontakt 

til Varde Kommune, som vil vurdere

og træffe afgørelse om, hvorvidt der 

kan tilbydes ledsagelse i den konkrete 

situation.

For dig, der bor i et botilbud, afklarer 

din rådgiver sammen med botilbud-

det i hvilket omfang botilbuddet giver 

dig ledsagelse til aktiviteter. Dette 

timeantal fratrækkes den samlede 

bevilling på op til 15 timer per måned.

Ledsageordningen 
medvirker til, at du kan 
deltage i aktiviteter uden 
for hjemmet efter eget 
valg.
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LEDSAGEORDNINGENS INDHOLD

Ledsageordningen omfatter selve 

ledsagelsen og lettere hjælpefunk- 

tioner, som at hjælpe med fodtøj og 

overtøj, ledsagelse til toilet, kørsel i 

borgerens bil, hjælp til at bære varer 

og tasker i begrænset omfang, kom-

munikation, hjælp til kørestolen m.m.

Ledsageren kan ikke udføre plejeop-

gaver under ledsagelsen, som kræver 

forudgående instruktion.

AKTIVITETER DER IKKE INDGÅR I 
LEDSAGEORDNINGEN
Ledsagelse til vederlagsfri fysioterapi 

efter Sundhedslovens § 140 indgår 

ikke i ordningen, da det er en læge-

ordineret behandling, som ikke kan 

sidestilles med en selvvalgt aktivitet. 

Ledsagelsen kan på samme måde 

heller ikke benyttes til behandling 

hos egen læge, speciallæge, kontrol 

på sygehuset eller tandlæge/øjenlæ-

ge besøg. 

Ledsageren må ikke udføre huslige 

eller praktiske opgaver i hjemmet. 

Ledsageren må ikke udføre plejeopga-

ver såsom personlig hygiejne, at give 

medicin eller hjælpe med indtagelse af 

mad og drikke.

Ledsageren må ikke være bisidder 

under f.eks. lægebesøg eller til møder 

med offentlige instanser.

Din ledsager må ikke hæve penge for 

dig på dit hævekort. 

Din ledsager kan ikke fungere som 

kontaktperson eller besøgsven, da 

formålet er at du kan komme ud af 

huset til ønskede aktiviteter. 

Din ledsager kan ikke yde social- 

pædagogisk støtte.

Din ledsager må ikke benytte egen bil 

under ledsagelsen. I skal benytte din 

bil, Flextrafik eller offentlig transport.

Hvis I benytter din bil, er det din egen 

forsikring, der skal dække eventuelle 

skader og du skal selv betale selv-

risikoen, hvis ledsageren forårsager 

skade på din bil.

Hvilke aktiviteter indgår i 
ledsageordningen?

Biografture

Frisør

Møder

Indkøb

Besøg hos 
venner/familie

Ture i naturen

Undervisning

Sport

Café besøg

Du kan blandt andet få ledsagelse til
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UDGIFTER I FORBINDELSE MED 
LEDSAGEORDNINGEN

Udgifter ved ledsagelsen som for 

eksempel udgifter til ledsagerens 

befordring, entrebilletter, nødvendig 

bespisning mv. skal betales af dig 

som modtager ordningen. 

Du kan søge kommunen om  

dækning af ledsageudgifter på op 

til 866,00 kroner årligt (2017-sats). 

Beløbet udbetales en gang årligt og 

er skattefrit.

Der kan via Danske Handicap  

organisationer søges om et ledsage-

kort. Dette giver blandt andet gratis 

adgang til DSB, kulturelle aktiviteter 

og museer. Kortet kan rekvireres via 

Danske Handicaporganisationers 

hjemmeside.

VED BEVILLING AF ORDNINGEN

Når du har fået bevilget en ledsage-

ordning, skal du senest den 5. i hver 

måned, indsende indberetningslister. 

Der må kun være opgjort timer for en 

enkelt måned. Det er derfor vigtigt,  

at listerne bliver indsendt rettidigt.

Det er desuden vigtigt at bemærk-

ningsfeltet udfyldes, og at der  

angives, hvad ledsagelsen har været 

anvendt til.

Der skal som minimum registreres 

en time, hver gang ledsageordningen 

bruges. Tidsforbrug der går udover 

hele timer, registreres i hele kvarte-

rer, dvs. 15, 30 og 45 minutter.

Indberetningslisten sendes elektro-
nisk til: ledsageordning@varde.dk.

RELEVANTE LINKS

Socialstyrelsen
www.socialstyrelse.dk

Danske Handicaporganisationer
www.handicap.dk

Varde Kommune
www.vardekommune.dk

LEDSAGEORDNINGENS RAMMER

Varde Kommune skal godkende og 

ansætte den udpegede person.

Ledsageren skal være fyldt 18 år. 

Der kræves ikke en særlig uddannel-

sesmæssig baggrund som ledsager, 

men ledsageren skal have interesse i at 

arbejde med personer med handicap. 

Ledsageren skal ligeledes have  

respekt for sine medmennesker, god 

situationsfornemmelse, nærvær og 

tolerance, samt lyst til at give dig en 

god oplevelse.

Der er tavshedspligt med hensyn til 

de personlige oplysninger, ledsage-

ren får kendskab til under sit arbejde, 

det samme gælder for de personlige 

oplysninger du får kendskab til om 

ledsageren.

Ledsageren skal kende til de ret-

ningslinjer på området, der er  

beskrevet i denne pjece, og sørge  

for at ledsagelsen leveres i overens-

stemmelse hermed.

I Varde Kommune kan du ikke få  

ledsageydelsen udbetalt, så du selv 

kan tilrettelægge ledsagelsen.

Ledsageren er omfattet af Varde 

Kommunes forsikring, hvis de ret-

ningslinjer der omtales i denne pjece 

overholdes. Hvis ledsagelsen foregår 

i udlandet , herunder også korte 

indkøbsture til Tyskland, er ledsage-

ren ikke dækket af den almindelige 

forsikring. Det er derfor vigtigt at 

Varde Kommune kontaktes inden 

en udlandstur, så der kan udleveres 

et særligt forsikringskort der dækker 

ledsageren i udlandet.

Ledsageren må ikke ledsage flere 

borgere på samme tid.

Du har ret til selv at udpege en per-

son til at udføre opgaven, men den 

udpegede person skal godkendes af 

Varde Kommune.

Ledsagelse er et supplement til dit 

nære netværk, og derfor kan der som 

udgangspunkt ikke ske ansættelse af 

nærtstående familiemedlemmer og 

venner. 
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Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon 7994 6800 

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk


