
Sagsbehandlingsfrister for Sundhed- og Omsorgsafdelingen 
 
 
 
 
 

Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 1 Personlig pleje 1 uge 
Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 2 Praktisk hjælp 2 uger 
Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 3 Madservice 1 uge 
Lov om social service § 84, stk. 2 Midlertidig plads 

(aflastning) 
1 uge 

Lov om social service § 86 Genoptræning 1 uge 
Lov om social service § 94 Privat ansat 

hjemmehjælp 
1 uge 

Lov om social service § 95, stk. 2 Kontant tilskud til 
hjælp 

12 uger 

Lov om social service § 112 Kropsbårne 
hjælpemidler 

8 uger 

Lov om social service § 112 Hjælpemidler – udlån 4 måneder 
Lov om social service § 113 Forbrugsgoder 4 måneder 
Lov om social service § 114 Biler 6 måneder 
Lov om social service § 116 Boligændringer – 

mindre 
4 måneder 

Lov om social service § 116 Boligændringer – 
større 

10 måneder 

Lov om social service § 118 Plejevederlag for 
pasning af 
nærtstående med 
alvorligt handicap 
eller sygdom 

1 uge 

Lov om social service § 119 Plejevederlag for 
pasning af døende 

3 arbejdsdage 

Lov om social service § 192 a Visitation til 
plejeboliger 

2 uger 

    

Lov om almene 
boliger m.v. 

§ 54 a Visitation til andre 
kommuners 
plejeboliger 

4 uger 

    

Lov om 
trafikselskaber 

§ 11 Individuel 
handicapkørsel 

3 uger 

    

Sundhedsloven § 131 Omsorgstandpleje 1 uge 
Sundhedsloven § 138 Hjemmesygepleje 1 uge 

 
 
OBS! Der er vedtaget en lovændring om retssikkerhed og administration på det 
sociale område, herunder bl.a. sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager.  
 
Det betyder, at sagsbehandlingsfristerne også er gældende ved behandling af afgørelser 
efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelse af 
Ankestyrelsens afgørelse. Det vil sige, når sagen er blevet tilgængelig for kommunen.  
Hvis fristen ikke overholdes i en konkret sag, skal borgeren skal have skriftlig besked om, 
hvornår borgeren kan forvente an afgørelse. 
 


