
KVALITETSSTANDARD 
 
Pasning af nærtstående med handicap eller alvor-
lig sygdom  

Godkendt Hjørring Byråd 22. juni 2022 
 
 
Lovgrundlag    Servicelovens § 118 om pasning af nærtstående med handi-

cap eller alvorlig sygdom  
    
    
Målgruppe   Personkredsen omfatter alle, der har en betydelig og varigt 

nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, herunder 
også demens, samt personer med indgribende kronisk eller 
langvarig, herunder uhelbredelig, alvorlig sygdom. 
 
Ved langvarig sygdom forstås normalt lidelser, der forventes 
at vare et år eller mere. 
 
Ved uhelbredelig, alvorlig sygdom forstås tilfælde, hvor der på 
trods af behandling, ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller 
lindring, men alene en vis livsforlængelse. 
 
Det er en betingelse, at alternativet til ordningen er døgnop-
hold uden for hjemmet, fx i plejebolig, botilbud eller lignende, 
og at plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. 

    
    
Formål    Formålet med indsatsen er, at personkredsen i en afgrænset, 

kortere periode kan modtage pasning, pleje og omsorg fra en 
nærtstående, når  
 

 indsatsen har et omfang, der svarer til fuldtidsarbejde, 
og dermed ikke er foreneligt med et erhvervsarbejde 
og  

 der er behov for at overveje og planlægge, hvilke for-
anstaltninger, der er behov og mulighed for på længe-
re sigt eller  

 der er behov for varetagelse af særlige omsorgsopga-
ver, som fx deltagelse i behandlinger på sygehus.  

 
Det er videre formålet med ordningen, at den sikrer mulighed 
for fleksibilitet og løbende tilpasning, afhængigt af behovet. 

    
    
Indsats   Indsatsen består af praktiske og personlige pleje-, om-

sorgs- og pasningsopgaver.  
 
Endvidere særlige omsorgsopgaver, fx  

 ,  



 ledsagelse/støtte, herunder kørsel til kontroller, be-
handling eller indlæggelser på sygehus og/eller  

 andre praktiske og sociale støttefunktioner, der of-
te kendetegner alvorlige sygdomsforløb. 

 
En § 118 pasningsordning er omfattet af udlandsbekendt-
gørelsen (bekendtgørelse om ydelser efter Lov om social 
service under midlertidige ophold i udlandet) og kan der-
med medtages i forbindelse med fx behandling på syge-
hus i udlandet, kortvarige genoptrænings- eller rekrea-
tionsophold. 

    
    
Omfang og varighed    Der kan ydes én pasningsordning til ét sammenhængende 

sygdomsforløb eller handicap. Den handicappede eller alvor-
ligt syge kan evt. blive omfattet af en ny pasningsordning, hvis 
der tilstøder den pågældende en anden lidelse eller funktions-
evnenedsættelse. 
 
En pasningsordning kan bevilges i indtil 6 måneder og kan 
forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler 
herfor. 
 
En pasningsordning kan opdeles i kortere perioder. Hvis or-
loven skal opdeles i kortere perioder end hele måneder kræ-
ves accept af arbejdsgiver. 

    
    
Opfølgning på indsatsen   Kommunen sikrer via kontakt med borgeren med handicap el-

ler alvorlig sygdom og den ansatte, at ordningen fungerer ef-
ter hensigten, herunder at pasningsordningen ændres, hvis 
behovet for pasning ændres. 

    
    
Omkostninger for borge-
ren 

  Der er ingen omkostninger for borgeren. 

    
    
Kvalitetsmål    Hjørring Kommune tilstræber at iværksætte plejeforløbet hur-

tigst muligt efter henvendelsen (se sagsbehandlingstid).   
 

    
    
Leverandør    Den ansatte skal opfylde kriteriet om at være nærtstående. 

Hvis der ikke er afgørende hensyn, af fx helbredsmæssig eller 
sygeplejemæssig art, der taler imod, og den nærtstående og 
den ansatte er enige om ordningen, vil der være valgfrihed. 
 
Der skal være tale om en nærtstående, fx ægtefælle, samle-
ver, børn, forældre eller andre, herunder også personer uden 
slægtsrelation med en så tæt tilknytning til personen med 
handicap eller alvorlig sygdom, at det er nærliggende, at per-
sonen varetager pasningsordningen. Det er en forudsætning, 



at den ansatte og borger bor sammen eller at parterne bor så 
tæt på hinanden, at det er muligt at varetage opgaverne. 
 
Der kan ansættes flere personer under samme pasningsord-
ning, hvis alle opfylder betingelserne for ansættelse. 
Det er en forudsætning, at den ansatte har tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Selvstændigt erhvervsdrivende og dagpenge-
modtagere kan ansættes. 
 
Kontanthjælpsmodtagere kan evt. ansættes, hvis vedkom-
mende efter en konkret vurdering fra Jobcentret, med ansæt-
telsen opfylder kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Det er en betingelse, at den handicappede eller alvorligt syge 
er enig i etablering af pasningsordningen og at kommunen 
vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod. 
 

    
    
Ansøgning    Ansøgning vedrørende plejeordning til pasning af nærtståen-

de kan ansøges via Borger.dk under ”Orlov til pasning af syge 
og døende pårørende”  
 
Kommunen inddrager lægefaglige oplysninger ved stillingta-
gen til ansøgning om pasningsordning.  
 
I forbindelse med ansøgning, vurderer kommunen, om der er 
afgørende forhold fx faglige hensyn af sygeplejefaglig karak-
ter eller særlige fysiske eller psykiske belastninger, der taler 
imod etablering af ordningen. 
 
Ved spørgsmål kan Hjørring kommune kontaktes på tlf. num-
mer 72 33 50 67 

    
    
Sagsbehandlingstid     Hjørring Kommune har 8 hverdages sagsbehandlingsfrist 

vedrørende ansøgning om § 118. 
    
    
Særlige forhold    Kommunen vurderer, hvorvidt arbejdet kan udføres på for-

svarlig vis i overensstemmelse med de gældende regler om 
arbejdsmiljø ved arbejde i private hjem. Kommunen kan stille 
nødvendige hjælpemidler til rådighed. 
 
Der udarbejdes ansættelseskontrakt i overensstemmelse med 
Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren 
om vilkårene for ansættelsesforholdet.  
 
Ansættelseskontrakten beskriver de nærmere vilkår for an-
sættelsen, herunder ansættelsesperiode, arbejdsopgaver, op-
sigelsesvarsel, aflønning, pensionsforhold mv. Ansættelses-
kontrakten beskriver videre, at en tilrettelagt pasningsordning 
kan ændres (forlænges, opdeles eller sammenlægges) efter 
behov undervejs.  
 



Lønnen for en pasningsordning udgør et af socialministeriet 
fastsat beløb med årlige reguleringer pr. 1. januar. Hvis en 
pasningsordning deles af flere personer, udbetales forholds-
mæssigt i forhold til delingen af pasningsordningen.  
 

    
    

 


