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Tøjvask. 

I Odder Kommune tilbydes træning, hjælp og 
støtte til tøjvask efter Servicelovens § 83a og 
§ 83.  

 

Hvad er formålet med hjælpen? 

 At du bevarer en aktiv og selvstændig 
hverdag 

 At træning og hjælp til tøjvask 
bidrager til at gøre dig helt eller delvist 
selvhjulpen  

 At du vedligeholder dine færdigheder, 
samt forebygger væsentlige følger af 
dine fysiske, psykiske eller sociale 
problemstillinger 

 

Hvad kan du få hjælp til og hvad kan du 
ikke få hjælp til? 

Du vurderes og tilbydes træning i Aktiv 
Hverdag, hvis det er muligt. 

Hjælp og støtte til tøjvask tildeles herefter 
individuelt. Som udgangspunkt kan du få 
hjælp til tøjvask hver 2. uge på hverdage. 

Du kan få hjælp til: 

 Vask af tøj og linned i vaskemaskine i 
dit eget hjem eller i tilstødende 
vaskekælder 

 Sortering af tøj før vask 

 Ophængning og nedtagning 

 Fylde og tømme tørretumbler 

 Sammenlægning af tøj/linned 

 Lægge tøj og linned på plads 

 Vask af kompressions strømper, 
korsetter og skinner i hånden 

 

Du kan ikke få hjælp til: 

 Strygning. 

 Afhentning og forsendelse af tøj til 
vaskeri 

 Almindelig håndvask af tøj 

 Rulning af tøj. 

 

Hvem kan få hjælp til tøjvask? 

Du kan få træning, hjælp og støtte til tøjvask, 

hvis du på grund af fysiske, psykiske eller 

sociale årsager har behov for dette.  

Den individuelle vurdering vil altid tage 

udgangspunkt i din families samlede 

situation. Er der f.eks. voksne børn og / eller 

rask ægtefælle, der kan varetage opgaven?  

Du vil blive tilbudt hjælpemidler og ny 

teknologi, hvis det er muligt og giver mening 

ud fra hensynet til dig, personalets 

arbejdsmiljø samt økonomi. 

 

Hvem kan ikke få hjælp til rengøring? 

Du kan ikke få hjælp, hvis du kan løse 
opgaven selv ved at  

 dele tøjvasken over flere dage eller 
alle ugens dage 

 modtage træning eller instruktion i 
udførelsen af opgaverne 

 anvende egnede redskaber f.eks. 
vingestativ 

Du kan ikke få hjælp til tøjvask, hvis formålet 
udelukkende er, at have overskud til sociale 
aktiviteter. 

 

Særlige hensyn 

Der kan tages særlige hensyn, hvis du har en 
rask ægtefælle / pårørende / voksne børn i 
hjemmet, som varetager store plejeopgaver 
og er bebyrdet heraf. Den pårørende må ikke 
modtage kompensation som f.eks. 
plejevederlag. 

Ved store plejeopgaver forstås, at den 
pårørende varetager plejeopgaver over hele 
døgnet som for eksempel 

 Hjælper med forflytninger ved 
toiletbesøg 
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 Varetager al nødvendig pleje 

 Ved særlige psykiske 
problemstillinger, hvor 
hjemmesituationen er svær og 
belastet, og hvor der ikke anvendes 
aflastningstilbud 

 

Andet 

Du kan kun få hjælp til tøjvask, hvis du er 

tilstede i dit hjem. 


