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Rengøring 

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

 

Hvad er formålet med hjælpen? 

 At du bevarer en aktiv og selvstændig 
hverdag 

 At træning og hjælp til praktisk bistand 
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 rengøring tildeles herefter 
individuelt. Som udgangspunkt kan du få 
hjælp til rengøring 1 gang hver 3. uge 
imellem ½ - 1 ½ time på hverdage.  

Du kan få hjælp til rengøring oftere, hvis der 
er sundhedsmæssige eller hygiejniske 
årsager, der bør tages hensyn til. 

Rengøringen omfatter rum svarende til en 2-
værelses lejlighed og kan omfatte følgende 
aktiviteter: 

 Badeværelse: håndvask og arealet 
omkring denne, toilet, spejl og 
gulvvask. 

 Soveværelse: støvsugning/gulvvask, 
tørre støv af og linnedskifte. 

 Køkken: støvsugning/gulvvask, 
køkkenbordet afvaskes/aftørres, 
køkkenvask rengøres og tømning af 
affaldspose. 

 Opholdsstue: støvsugning/gulvvask 
og tørre støv af  

 Entre, gangarealer og trapper: 
fejning/støvsugning herunder 
dørmåtten og gulvvask. 

 
 

 Hjælpemidler: afstøvning/afvaskning 
af ganghjælpemidler, seng og 
kørestol. 

 

Nærmere definition af de enkelte opgaver: 

 Støvsugning: støvsugning af gulve og 
gulvtæpper. 

 Gulvvask: gulvvask med 
gulvskrubbe/moppe. 

 Afvaskning: med vand og godkendt 
rengøringsmiddel i henhold til 
positivlisten herfor.  

 Aftørring/tørre støv af: på vandrette 
flader, vindueskarm, borde, hylder, tv 
og musikanlæg. 

 

Følgende aktiviteter kan du ikke få hjælp til: 

 Rengøring af bøger og 
nipsgenstande. 

 Rengøring efter flytning og 
håndværkere. 

 Vinduespudsning. 

 Udvendig trappevask samt trappevask 
i udlejningsejendomme. 

 Ekstra rengøring efter dyr 

 Opvask og ekstra rengøring efter 
gæster. 

 Flytning af tunge møbler. 

 Rengøring af altaner. 

 Vending af madras. 

 

Hvem kan få hjælp til rengøring? 

Du kan få træning, hjælp og støtte til 

rengøring, 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?  
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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 rengøringen over flere dage eller 
alle ugens dage 

 modtage træning eller instruktion i 
udførelsen af opgaverne 

 anvende egnede redskaber til 
rengøring, herunder en 
robotstøvsuger 

 har en hensigtsmæssig indretning af 
dit hjem 

 

Der er mulighed for afprøvning af 
robotstøvsuger.  

 

 

 

 

Du kan ikke få hjælp til rengøring, 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 

 Varetager al nødvendig pleje 

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

 


