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Lovgrundlag
Akut hjælp kan ydes efter § 83, § 87 og § 112  
i Lov om Social Service.

Hvilke behov dækker ydelsen 
• Akut opstået behov for personlig hjælp til borgere,  
 som ikke ved egen eller andres hjælp kan tilkalde  
 assistance og derved afhjælpe den akutte situation.

• Akut hjælp kan omfatte:

• Nødkald, et kaldeanlæg til Hjemmeplejen, hvor 
borgeren kan aktivere nødkaldet ved tryk på en 
alarmknap, der bæres om håndled eller hals.

 Nødkald bevilliges efter Servicelovens § 112 til 
borgere der vurderes ude af stand til at anvende 
telefonkald.

• Telefonkald, er et direkte tlf. nummer til Hjemme-
plejen, hvor borgeren ved opringning opnår kontakt. 
Telefonkald bevilliges efter Servicelovens § 87.

• Forudsætning for bevilling af nødkald og tele- 
fonkald er, at borgeren har varigt og betydeligt  
nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. 

• Nødkald og telefonkald bevilliges som udgang- 
spunkt som et midlertidigt udlån og behovet vil 
løbende blive revurderet.

• Nødkald og telefonkald bevilliges efter en konkret 
individuel vurdering.



Ydelsens omfang
• Hjælpen kan ydes hele døgnet, alle ugens dage og 

hjælpen leveres som hovedregel senest 30 minut- 
ter efter, at kaldet er modtaget af leverandøren.

• Ved modtagelse af opkaldet kan der eventuelt  
aftales andet med borgeren.

Hvad skal borgeren selv sørge for
• Borgeren skal acceptere opsætning af elektronisk 

nøgleboks på indvendig side af døren.

Hvem kan modtage hjælpen
• Borgere, der efter en konkret individuel vurdering 

skønnes at have behov for et nødkald eller tele- 
fonkald.



Aktiviteter, der ikke kan indgå i ydelsen
Aktiviteter, der kan afhjælpes ved de vanlige besøg af 
hjemmehjælperen eller pårørende.

Afgørelse
• Afgørelse om tildeling af nødkald eller telefonkald 

skal træffes hurtigst muligt efter at ansøgningen er 
modtaget. 

• Ved modtagelse af ansøgning om nødkald eller  
telefonkald vurderes det, om der skal foretages et 
visitationsbesøg. 

• I nogle tilfælde kan der være behov for at indhente 
yderligere oplysninger f.eks. hos egen læge,før  
afgørelsen kan træffes.

 
Kvalitetsmål
• At borgeren i nødsituationer har mulighed for at få 

hjælp hele døgnet.

• At alle opkald besvares via tovejskommunikation.

• At hjælpen ydes inden for 30 minutter fra kaldet  
er modtaget.



Kvalitetsmål
• At borgeren i nødsituationer har mulighed for at få 

hjælp hele døgnet.

• At alle opkald besvares via tovejskommunikation.

• At hjælpen ydes inden for 30 minutter fra  
 kaldet er modtaget. 
 
Ansøg om støtte
På vores hjemmeside har vi mange muligheder for 
selvbetjening, når du har brug for hjælp.  
Du kan finde kontaktoplysninger og læse mere  
om muligheder for hjælp og støtte på:  
www.svendborg.dk/aeldre

Hvis du ikke har mulighed for at søge information på 
vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte 
myndighedsafdelingen på tlf. 62 23 40 00.
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