Kvalitetsstandarder
Godkendt i Byrådet d.19.12.2017

Værd at vide til dig som borger
ØVRIGE SERVICEYDELSER (2.7.1 – 2.7.4)
Hvad er formålet?
Høje-Taastrup Kommune lægger vægt på at du kan leve et så normalt og
selvstændigt liv som muligt, derfor visiteres alle ydelser ud fra en rehabiliterende
tilgang.

Hvem kan få hjælp?
Hvis du er bevægelseshæmmet og har svært ved at bruge offentlige
transportmidler, kan der være hjælp at hente.

Hvad indgår i hjælpen?
Kørsel til forskellige aktiviteter
Det kan være kørsel til daghjem, dagcenter, træning eller netværksgrupper.
Handicapkørsel
Ydelsen omfatter kørsel til aftalte ture.
Omsorgstandpleje
Hvis du har svært ved at benytte de almindelige tandplejetilbud, er det muligt at
tandplejen foregår i eget hjem. Tilbuddet omfatter rutineundersøgelser og
tandbehandlinger.
Tilskud til ansættelse af hjælper efter §95
Hvis du har behov for mere end 20 timers hjælp om ugen, er der mulighed for at
blive visiteret til at ansætte en hjælper. Du kan få råd og vejledningen om
ordningen.

Hvordan søger du om hjælp?
Kørsel til forskellige aktiviteter
Ved kørsel til daghjem, dagcenter og træning skal du kontakte det enkelte center.
Kørsel til en netværksgruppe foretages af kommunens kontaktperson til
netværksgruppen.
Handicapkørsel
Hvis du får behov for hjælp, kan du selv, dine pårørende, læge, hospital eller
andre, som du har givet lov, kontakte Myndighedsteamet på Rådhuset, telefon. 43
59 17 20 eller e-mail hjaelpemiddelteam@htk.dk
Omsorgstandpleje
Du får automatisk tilbuddet om omsorgstandpleje hvis du bliver tilbudt eller
allerede bor i en plejebolig.
Er du hjemmeboende kan du selv, dine pårørende, læge, hospital eller andre, som
du har givet lov, kontakte Myndighedsteamet på Rådhuset, telefon. 43 59 17 71
eller e-mail visitationsenheden@htk.dk
Tilskud til ansættelse af hjælper efter § 95
Hvis du har behov for mere end 20 timers hjælp om ugen, er der mulighed for at
ansætte en hjælper. Du kan få råd og vejledning om ordningen.
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Hvis du får behov for hjælp, kan du selv, dine pårørende, læge, hospital eller
andre, som du har givet lov, kontakte Myndighedsteamet på Rådhuset, telefon. 43
59 17 71 eller e-mail visitationsenheden@htk.dk

Hvem udfører hjælpen?
Høje-Taastrup Kommune har indgået aftale med privat vognmand til varetagelse
af kørsel.
Omsorgstandplejen varetages af Høje-Taastrup Kommune.
Ansættelse af hjælper efter § 95 sker i samarbejde med dig.
Handicapkørsel foretages af det lokale trafikselskab.

Hvornår igangsættes hjælpen?
Hjælpen startes op hurtigst muligt alt afhængig af, hvilken ydelse og hvilke
ydelser, der er tale om.

Yderligere information
Hjælpen ydes i overensstemmelse med Lov om social service, Lov om
Trafikselskaber, Sundhedsloven, tandplejebekendtgørelsen samt bekendtgørelse
om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§
95 og 96.
Du kan læse mere om alle kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside
samt takster på ydelser med brugerbetaling.
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