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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 

 
 

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens § 94 

Sundhedsforvaltningen  

Amager Landevej 76  

2770 Kastrup  

 

Modtaget den: 

 

Anciennitetsdato:  

 

Ansøgers/selvvalgt hjælpers navn:  

Cpr.nr.:  

 

Adresse, postnummer og by:  

 

Telefonnummer: 

 

Borgers navn:  

 

Cpr.nr.:  

 

Ansøgning omhandler:  

 

Personlig pleje: ja eller nej  

Praktisk hjælp: ja eller nej  

 

Hvis ja, hvilken:  

 

 

 

Årsag til ansøgning, problemstilling, beskriv opgaverne som du vil varetage:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dato Ansøgers underskrift:  

 

Samtidig gives tilladelse til indhentning af lægelige oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen  

 

 

 

Nuværende forsøgelsesgrundlag: 

 

Nuværende arbejde: 
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Kravspecifikation til selvvalgt hjælper jf. Lov om social service § 94  

 
Indledning:  

Som godkendt til selvvalgt hjælper efter Lov om social service § 94 skal du kunne leve op til en række nærmere 

specificerede krav jf. denne kravspecifikation. Grunden hertil er, at Tårnby Kommune jf. § 94 og ”Vejledning om 

personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse med videre.” er forpligtiget til overfor modtageren:  

 at sikre leverancesikkerhed  

 at uddannelseskravene for den selvvalgte hjælper medfører, at den selvvalgte hjælper kan varetage 

opgaven i forhold til de krav der stilles hertil  

 at hjælpen gives i overensstemmelse med de målsætninger og kvalitetskrav som kommunalbestyrelsen 

har vedtaget i gældende kvalitetsstandard,  

 at den udpegede person er i stand til at indberette bedring eller forværring i modtagerens funktionsevne 

således at hjælpen løbende kan justeres efter det aktuelle behov  

 at den selvvalgte hjælper er i stand til i videst muligt omfang, at inddrage modtageren aktivt i 

opgaveudførelsen.  

 

For at kunne overholde vejledningens bestemmelser på området er vedlagte kravspecifikation udarbejdet. 

Kravspecifikationen skal underskrives og sendes til Tårnby Kommune sammen med en skriftlig redegørelse for, 

hvordan du vil overholde nedenstående krav. Hvis Tårnby Kommune ikke finder, at din redegørelse kan leve op til 

kravene, vil du blive meddelt afslag på ansættelse som selvvalgt hjælper.  

 

Afslag på godkendelse som selvvalgt kan ikke indklages til anden administrativ myndighed, da det er kommunen, 

der fastsætter krav til målsætninger og kvalitet for hjælpen. Som selvvalgt hjælper er du forpligtiget til at kunne 

leve op til nedenstående krav for: hjemmehjælp.  

 
Service og kvalitetskrav:  

Tårnby Kommune stiller krav om, at den ydelse der leveres altid sker i henhold til den konkrete visitering, der 

udføres af kommunen på baggrund af de vedtagne og til enhver gældende kvalitetsstandarder.  

 

Tårnby Kommune stiller krav om at opgaven altid udføres i overensstemmelse mellem gældende kvalitetsstandard 

og denne kravspecifikation samt øvrige lovkrav, f.eks. arbejdsmiljøloven med videre.  

 

Den selvvalgte hjælper skal skriftligt angive, hvordan pågældende kan leve op til de krav som Tårnby Kommune 

har angivet i den altid gældende kvalitetsstandard og denne kravspecifikation: 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis dette ikke kan dokumenteres anses det for misligholdelse og kommunen kan uden yderligere varsel opsige 

din ansættelse og overtage opgaven.  

 

Den selvvalgte hjælper har selv pligt til via kommunens hjemmeside på www.taarnby.dk, at ajourføre sig med 

ændringer i kvalitetsstandarderne som minimum ajourføres en gang årligt.  

 
Uddannelseskrav:  

Som selvvalgt hjælper der ønsker godkendelse til levering af personlig pleje gælder, at man skal have en social- 

og sundhedsfaglig uddannelse. Opfyldelsen af dette krav skal dokumenteres på forlangende.  

 

Som selvvalgt hjælper der ønsker godkendelse til levering af praktisk hjælp gælder, at man skal have en 

uddannelse og/eller erfaring, der gør hjælperen i stand til at varetage arbejdet på betryggende vis.  

 

http://www.taarnby.dk/
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Endvidere, at den selvvalgte hjælper er i stand til at kommunikere med modtageren på forståeligt dansk. Den 

selvvalgte hjælper skal være arbejdsdygtig. Ansættelsesgraden kan ikke overstige 37 timer.  

 

 

 

 

 

 

Den selvvalgte hjælper skal ved ansættelsen fremvise en straffeattest. Straffeattesten skal være med til at sikre, at 

den ansatte ikke tidligere har begået forhold, der kan give anledning til utryghed hos borgeren. Den selvvalgte 

hjælper skal på forlangende dokumentere, at dette krav er opfyldt ved at fremsende kopi af straffeattesten til 

Tårnby Kommune.  

 

☐ 

 
Tilgængelighed og levering:  

Som selvvalgt hjælper til personlig pleje skal du kunne træffes telefonisk alle døgnets timer, alle ugens dage, hele 

året.  

 

Som selvvalgt hjælper til personlig pleje er du forpligtiget til at kunne levere hjælpen hele døgnet, alle ugens dage, 

hele året.  

 

Som selvvalgt hjælper til praktisk bistand er du forpligtet til at levere ydelsen indenfor tidsrummet mellem kl. 08.00 

og 15.00 mandag til fredag.  

 

Tidspunktet for levering af hjælp aftales mellem den selvvalgte hjælper og modtager.  

 

Den selvvalgte hjælper skal angive, hvordan pågældende kan leve op til dette krav: 

 

 

 

 

 

 

 
Leveringssikkerhed:  

Den selvvalgte hjælper må ikke aflyse planlagte leveringer.  

 

Du skal som selvvalgt hjælper redegøre for, hvordan du vil leve op til kravene om leverancesikkerhed. Som 

selvvalgt hjælper vil der kunne opstå perioder, hvor du ikke kan tage varetage opgaven pga. sygdom og ferie eller 

lignende. Selvom du som selvvalgt hjælper i en periode ikke personligt kan varetage opgaven er det dig, der er 

ansvarlig for at opgaven udføres i overensstemmelse med de altid gældende kvalitetsstandarder og denne 

kravspecifikation. Du skal som selvvalgt hjælper derfor redegøre for hvordan opgaven håndteres i dit fravær, 

eksempelvis ved en afløser eller anden aftale. Hvis du selv udpeger en afløser skal pågældende godkendes af 

kommunen. Ved godkendelse af afløser ligges der vægt på, at pågældende kan leve op til kravene omtalt i denne 

kravspecifikation. Du forpligtiger dig ligeledes til at orientere kommunen om, hvornår og hvorfor du ikke kan udføre 

opgaven som selvvalgt hjælper i en periode, og hvem der udfører opgaven i stedet for. Betaling af afløseren er et 

anliggende mellem dig og afløser.  

 

Den selvvalgte hjælper angiver, hvordan pågældende kan leve op til dette krav nedenfor: 
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Hvis den selvvalgte hjælper ikke kan overholde kravspecifikationerne kan det anses for misligholdelse, og 

kommunen kan uden yderligere varsel opsige din ansættelse og overtage opgaven.  

 
Tilsyn:  

Senest den første i årets ulige måneder skal kommunen modtage en skriftlig redegørelse, hvori du beskriver, om 

der er sket ændringer i modtagerens funktionsniveau, og hvorledes du har tilrettelagt hjælpen i perioden, således 

at den fortsat lever op til gældende kvalitetsstandarder og krav. Du har således notatpligt, underretningspligt og 

tavshedspligt i forbindelse med udførelsen af hjælpen. 

 

Den selvvalgte hjælper skal skriftligt angive, hvordan pågældende kan leve op til dette krav: 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis dette krav ikke overholdes anses det for misligholdelse, og kommunen kan uden yderligere varsel opsige din 

ansættelse og overtage opgaven.  

 

Tårnby Kommune er altid berettiget til at gennemføre uanmeldt tilsyn hos modtager med henblik på at sikre, at 

ydelsen leveres i overensstemmelse med foreskrevne kvalitetsstandard og kravspecifikation.   

 
Klage:  

Alle klager fra modtager over den udførte hjælp skal ligeledes noteres ned af selvvalgt hjælper og afrapporteres til 

Kommunen. Hvis kommunen vurderer at klagerne medfører misligholdelse kan kommunen uden yderligere varsel 

opsige din ansættelse og overtage opgaven.  

 

Den selvvalgte hjælper angiver, hvordan pågældende kan leve op til dette nedenfor.: 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis disse krav ikke overholdes anses det for misligholdelse og kommunen kan uden yderligere varsel opsige din 

ansættelse og overtage opgaven.  

 

Dato: 

 

Cpr.nr.: 

 

Navn: 

 

Underskrift: 
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Bilag – oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  

Ældrecentret i Tårnby er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om 

dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:  

 

Amager landevej 76, 2770 Kastrup  

CVR-nr.: 20310413  

Telefon: 32471884  

Mail: Kontaktes via Digital Post, E boks  

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Hvis du har spørgsmål til vores 
behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:  

 På e-mail: Kontaktes via Digital Post, E-boks att.: Databeskyttelsesrådgiver  

 På telefon: 3247 1111  

 Ved brev: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, att. ”databeskyttelsesrådgiver”  

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger  

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:  

 For at kunne behandle din sag ift. Ansættelse som selvvalgt hjælper. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:  

 Lov om social service § 95. hjælpen udmåles efter lov om social service § 83 om kan omhandle 

hjælp til personlig pleje samt praktiske opgaver.  

 

4. Kategorier af personoplysninger  

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 Almindelige såsom navn, adresse mv. og særlige kategorier af personoplysninger så som 

helbredsoplysninger og andet modtaget til brug for genoptræning.  

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere  

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 Anden relevant offentlig myndighed og egen læge hvis dette er nødvendigt i forhold til at kunne 

behandle din sag.  

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra  

Vi kan oplyse, at dine personoplysninger indhentes fra dig selv og fra cpr-registeret.  

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger  

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år og i overensstemmelse med arkivloven.  

 

8. Dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  
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Ret til berigtigelse (rettelse)  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 
Ret til sletning  

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer.  

 
Ret til begrænsning af behandling  

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra 

opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller 

forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 
Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 

personoplysninger.  

 

9. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/

