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Hjemmepleje til feriegæster 

Hjemkommune: 
Dato for henvendelse: 
Kontaktperson i hjemkommune: 
Stilling:  
Tlf.: E-mail : 
Betalingsoplysninger for hjemkommunen (I forbindelse med refusion) 

Der gives betalingstilsagn 

Faktura sendes til hjemkommunen. 

EAN nr. hjemkommune: 

Oplysninger om borgeren 

Borgerens navn: 

Cpr. Nr. 

Hjemadresse  

(husk postnr): 

Tlf. hjemme: 
Ferieadresse  

(husk postnr):  

Tlf. ferieadresse: 
Andre på 
ferieadressen?: 

Ja      nej 

Hvis ja, fulde navn: 

Pårørende navn: 
Tlf. 
Opstart af hjælp 

Første besøg for 
hjemmepleje:  

Dato: ca. tidspunkt: 

Sidste besøg for 
hjemmepleje 

Dato: ca. tidspunkt: 

Hjemmeplejeindsatser (sæt kryds): 
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Praktiske opgaver 

Kvalitetsstandard 
Værd at vide 

Rengøring 
Tøjvask 
For hjælp til tøjvask er det en forudsætning, at der er 
vaskemaskine i boligen 
Indkøb 
Andet : 
Beskriv 

Personlig pleje 

Kvalitetsstandard 
Værd at vide 

Personlig hygiejne 
Morgen  
Aften 
Nat   
Alle tidspunkter   
Tage tøj på 
Tage tøj af 
Måltider 
Morgenmad 
Frokost  
Aftensmad  

Andet : 
Beskriv 

Madservice   
(sæt ét kryds) 

Kølemad :     
(lev. mandag og torsdag 
forudsætter mikrobølgeovn) 
Antal portioner pr. uge :  

Varm mad :      
(lev. daglig v. frokosttid) 

Antal portioner pr. uge :  

Oplysninger om borgerens tilstand /skal udfyldes) 

Opdateret FS3 SKAL 
medsendes
Kan borgeren 
kommunikere 
forståeligt? 

Ja     Nej 
Hvis nej, oplysninger på kontaktperson: 
Navn: 
Tlf.: 

Skal borgeren 
udelukkende vejledes 
for at udføre 
handlingerne ? 

Ja     Nej 

Kan borgeren stå Ja     Nej 

Kan borgeren gå Ja     Nej 

Skal borgeren 
forflyttes 

Ja     Nej 

Er der behov for hjælp 
ved/i sengen? 

Ja     Nej 

Har du husket at vedhæftet opdateret FS3? Ja

https://gribskov.dk/Media/4/6/kvalitetsstandard-for-praktisk-hjaelp.pdf
https://gribskov.dk/borger/pleje-og-omsorg/hjaelp-i-hverdagen/vaerd-at-vide-om-hjemmepleje
https://gribskov.dk/Media/1/0/kvalitetsstandard-for-personlig-pleje.pdf
https://gribskov.dk/borger/pleje-og-omsorg/hjaelp-i-hverdagen/vaerd-at-vide-om-hjemmepleje
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Hjælpemidler 
Det er hjemkommunen, som stiller § 112 og § 113 hjælpemidler til rådighed under 
opholdet. APV hjælpemidler som eksempelvis sejl og glidevendestykker medbringer 
borgeren selv.  
Gribskov Kommunen oplyser gerne hjemkommunens kontaktoplysningerne til 
kommunens hjælpemiddeldepot.  
VIGTIGT: Der er leveringsbetingelser i forbindelse med levering af APV-hjælpemidler. Se 
betingelserne på Gribskov kommunes hjemmeside 
Hjælpemidler, der 
medbringes 

Udfyld 

APV-hjælpemidler, 
der medbringes 

HMINR 
(husk type) 

Fx hminr 73705 toiletstol 

Borgers højde og 
vægt 

Højde:          cm 
Vægt:            kg 

Adgangsforhold i 
feriebolig 
(Sæt kryds og 
beskriv) 

Hvis borger ikke 
kan oplyse om 
disse forhold, skal 
hjemkommunen 
kontakte 
sommerhusudlejer 
for oplysninger. 

Trapper Beskriv trappeforhold 

Belægning udenfor Beskriv udendørs belægning 

Smalle gange Beskriv 

Valg af leverandør (Der skal vælges leverandør, sæt kryds ved den ønskede) 

Helhedsplejen 
(Kommunal) 

Personlig pleje, praktisk hjælp og 
sygepleje.  

Hele døgnet 

Det Skønne Liv Personlig pleje, praktisk hjælp Dag og aften 

Dansk 
omsorgspleje 

Personlig pleje, praktisk hjælp Dag og aften 

Sendes som sikker mail til sundhedogomsorg@gribskov.dk 

mailto:sundhedogomsorg@gribskov.dk
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