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TILBUD TIL ÆLDRE (30) 
 
5.30.26      Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 
ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 
94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)   
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk 
hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter §§ 83 og 94 i lov om social service. 
Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, 
der registreres på funktionen. Udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk 
hjælp til personer med handicap mv. omfattet af frit valg registreres på funktion 5.38.38. 
 
Udgifter efter servicelovens § 83 til personer i plejeboliger, plejehjem og beskyttede 
boliger, dvs. boliger som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens 
§ 151 og som ikke er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 93, registreres på funktion 
5.30.27. Udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter 
servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i 
væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktioner-
ne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. Udgifter til personlig hjælp og pleje 
mv. vedrørende børn, jf. servicelovens § 44, registreres på funktion 5.28.21. 
 
Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.26) og personer med han-
dicap mv. (funktion 5.38.38) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede 
statistik over antal visiterede timer.  Udgifter, der er omfattet af den centrale refusions-
ordning, skal dog registrantbogføres. For kommuner, der i administrationen af hjemme-
hjælpsområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap mv., kan perso-
ner på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at 
være handicappede.  
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunk-
tionen i relation til den personlige og praktiske hjælp mv., ikke skal registreres på funk-
tion 5.30.26 eller 5.38.38, men på hovedkonto 6. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madser-
vice samt rehabiliteringsforløb til ældre  

Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og til madserviceordninger efter servicelovens §§ 83, jf. § 91, 
og 94, til ældre, som er omfattet af frit valg af leverandør. Kommunens 
udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes her. 
 
Udgifter til rehabiliteringsforløb af ældre efter servicelovens § 83 a regi-
streres også på grupperingen. 

 

002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice 
samt rehabiliteringsforløb til ældre 

Her registreres udgifter til private leverandørers leverance af personlig 
og praktisk hjælp og madserviceordninger, efter § 83, jf. § 91, og reha-
biliteringsforløb, jf. 83 a i lov om social service, til ældre. 

 

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet 
af frit valg af leverandør 
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Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madser-
vice til ældre omfattet af frit valg af leverandører (betaling, jf. servicelo-
vens § 161 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for 
tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 
og 84). 
 

200 Ledelse og administration 

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Som 
udgangspunkt er det ikke et krav, at der i den løbende regnskabsføring 
skal foretages en fordeling af udgifter og indtægter på ældre og perso-
ner med handicap mv., jf. funktion 5.38.38, gruppering 200. Det er til-
strækkeligt, at fordelingen foretages i forbindelse med regnskabsafslut-
ningen på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal vi-
siterede timer. Som ældre kan betragtes personer på 67 år og derover, 
mens personer under kan anses for at være handicappede.  

 
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leve-
randør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens 
§ 32) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk 
hjælp og madservice (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør, jf. §§ 83, jf. 93, 
samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 og socialpædagogisk støtte efter 
servicelovens § 85 til personer  i plejeboliger mv., som er omfattet af kommunalbesty-
relsens tilsyn efter servicelovens § 151 (primært ældre).  
 
Det bemærkes, at udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer 
efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbud-
det i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funk-
tionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. Udgifter til personlig hjælp og 
pleje mv. vedrørende børn, jf. servicelovens § 44, registreres på funktion 5.28.21. 
 
På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fæl-
leskøkken) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger. Det bemærkes, at an-
lægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældreboliger. Det statslige tilskud 
samt anlægsudgiften til etablering af servicearealer registreres under dranst 3 på funk-
tion 0.25.18 
 
Der er endvidere registreret tre grupperinger til registrering af udgifter til friplejeboligle-
verandørernes leverancer efter servicelovens §§ 83, 85, 86, 87, 97, 98 og 102. 
 
Der er autoriseret en gruppering til registrering af betaling for serviceydelser efter ser-
vicelovens §§ 79, 83 og 84. Endvidere er der for beboere i plejehjem og beskyttede 
boliger efter § 192 i lov om social service autoriseret to grupperinger til registrering af 
beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. §§ 16 - 19 i bekendtgørelse om plejehjem 
og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse om plejehjem 
og beskyttede boliger. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) 

På denne gruppering registreres udgifter vedrørende boligdelen af ple-
jehjem og beskyttede boliger efter § 192 i lov om social service. Grup-
peringen skal således kun anvendes af de kommuner, der fortsat har
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 sådanne plejehjem og/eller beskyttede boliger. 
 
Indtægter vedrørende husleje, el og varme, jf. bekendtgørelse om ple-
jehjem og beskyttede boliger, registreres på gruppering 094 og 096. 
 

  Udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af personlig og 
praktisk hjælp og madservice, hjemmesygepleje, afløsning eller aflast-
ning, mv. til beboere i plejehjem og beskyttede boliger registreres på 
henholdsvis gruppering 011 under denne funktion, på funktion 5.30.28 
og gruppering 003 under funktion 5.30.29. Genoptræning og vedlige-
holdelsestræning registreres på funktion 4.62.82, gruppering 001. 

011 Personlig og praktisk hjælp og madsservice undtaget frit valg af 
leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93), samt rehabiliteringsforløb 
(§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 

Her registreres udgifter til kommunale leverandører vedrørende person-
lig og praktisk hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og madserviceordninger, jf. § 83, til personer, som ikke er om-
fattet af frit valg af leverandør, jf. § 93, samt rehabiliteringsforløb efter 
servicelovens § 83 a og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 
85 til disse personer. Det er personer, som er beboere i plejehjem m.v., 
jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om alme-
ne boliger, samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger 
for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenhe-
der, som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens 
§ 151. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes her. 
 
Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp og mads-
service undtaget frit valg af leverandør efter servicelovens § 83 regi-
streres på gruppering 015. 
 
Udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser efter service-
lovens § 83 registreres på gruppering 012 eller 014 afhængig af, om 
der kan pålægges egenbetaling efter servicelovens § 161 eller ej. 
 
Det bemærkes, at udgifter til hjælp, som kommunen yder efter § 83 til 
personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på hen-
holdsvis funktion 5.30.26, gruppering 001 (ældre) og funktion 5.38.38, 
gruppering 001 (personer med handicap mv).  

 
Udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer ef-
ter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 
105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter service-
lovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 
5.38.51 og 5.38.52. 
 
Udgifter til personlig hjælp og pleje mv. efter § 44 til børn og unge, der 
indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. § 55, registreres 
sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante funkti-
oner 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23 og 5.28.24.  

 012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friple-
jeboligloven § 32) 

Her registreres udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af per-
sonlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87, jf. friplejebolig-
lovens § 32. Ydelser som kan pålægges egenbetaling i henhold til ser-
vicelovens § 161 registreres dog på gruppering 014. 
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Det bemærkes, at udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af 
ydelser i henhold til servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 registreres 
på gruppering 013. 

 

  013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejebolig-
loven § 32) 

Her registreres udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af ydel-
serne social pædagogisk bistand, jf. servicelovens § 85, genoptræning, 
jf. servicelovens § 86, ledsagelse, jf. servicelovens § 97, særlige kon-
taktpersoner for personer, der er døvblinde, jf. servicelovens § 98 og 
behandlingsmæssige tilbud, jf. servicelovens § 102, jf. friplejeboliglo-
vens § 32. 

 

  014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling 
(friplejeboligloven § 32) 

Her registreres udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af ydel-
serne efter servicelovens § 83 herunder mad, vask, linned mv., jf. fri-
plejeboliglovens § 32. Ydelser der registreres her kan pålægges egen-
betaling i henhold til servicelovens § 161. 
 

015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madsser-
vice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93), 
samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 
85) 

  Her registreres udgifter til private leverandører vedrørende personlig og 
praktisk hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 
og madserviceordninger, jf. § 83, til personer, som ikke er omfattet af 
frit valg af leverandør, jf. § 93, samt rehabiliteringsforløb efter service-
lovens § 83 a og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til 
disse personer. Udgifter til kommunale leverandører registreres på 
gruppering 011. 

 
    020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 

Her registreres udgifter i plejeboligbebyggelser til tværgående arbejds-
opgaver og service, som ydes til beboerne ud over den personlige ple-
je, praktiske hjælp, madservice samt hjemmesygepleje. Det kan fx dre-
je sig om plejeboligbebyggelsens udgifter til servicemedarbejdere (vi-
cevært og rengøring af fællesarealer) og sammenkomster og udflugter 
for beboerne. 

 
Det bemærkes, at udgifter til ydelser efter servicelovens § 83 til bebo-
erne i plejeboligbebyggelser registreres på gruppering 011. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til hjemmesygepleje til beboerne i 
plejeboligbebyggelser registreres på funktion 5.30.28. 
 

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undta-
get frit valg af leverandør 

Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp, madservice 
samt øvrige serviceydelser til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyt-
tede boliger, friplejeboliger og tilsvarende boligenheder, der er undtaget 
frit valg af leverandør (jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om 
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betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp 
mv. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84). 
 
Det bemærkes, at betaling for husleje, el og varme for beboere i pleje-
hjem og beskyttede boliger, jf. servicelovens § 192, registreres på 
gruppering 094 og 096. 

 

094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger 

Her registreres beboeres betaling for husleje, jf. §§ 16 - 19 i bekendtgø-
relse om plejehjem og beskyttede boliger.  

 

096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede

 boliger 

Her registreres beboernes betaling for el og varme, jf. § 20, stk. 1, i be-
kendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.  

 

200  Ledelse og administration 

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

Der er på dranst 2 autoriseret en gruppering 002 til kontering af kommunens indtægter 
fra 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat 
funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1). 

 

5.30.28 Hjemmesygepleje  
Her registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. 
sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139), herunder udgifter og indtægter til private 
leverandører af hjemmesygepleje. 

 
Det bemærkes, at hjemmesygepleje efter lægehenvisning ydes til alle borgere med 
ophold i kommunen. 
 
Udgifter til hjemmesygepleje i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 
107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang 
omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 
5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. 
 
Der er på funktionen autoriseret grupperinger til udgifter til kommunens levering af 
hjemmesygepleje, private leverandører af hjemmesygepleje samt ledelse og admini-
stration, jf. afsnit 2.4. 
 
  001 Kommunens levering af hjemmesygepleje 
 
  002 Private leverandører af hjemmesygepleje 
 
  200 Ledelse og administration 
 
 
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pri-
mært ældre  
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og 



 

 

aflastningstilbud for primært ældre. 
 
Det bemærkes, at udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelo-
vens § 86 registreres på gruppering 001 under funktion 4.62.82. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende hjem-
mebesøg, jf. servicelovens § 79 a. 

 

  002  Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (service-
lovens § 79) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes 
bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en be-
hovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller 
lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 79 i lov om social service. 

 
  003  Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (ser-

vicelovens § 84) 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflast-
ning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 
§ 84, stk. 1. Udgifter til aflastning til børn, jf. servicelovens § 44,

 registreres derimod på funktion 5.28.21. 
 
 Udgifter og indtægter til midlertidigt ophold til personer, der i en periode 

har særligt behov for omsorg og pleje uden for hjemmet i en almen ple-
jebolig eller i en plejehjemsplads, jf. servicelovens § 84, stk. 2, registre-
res ligeledes her. 

 
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 
 sigte 

 Her registreres deltagernes betaling for generelle tilbud med aktiveren-
de og forebyggende sigte (betaling jf. servicelovens § 79 og bekendtgø-
relse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og prak-
tisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84). 

 
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbin-

delse med afløsning og aflastning 
Her registreres midlertidige beboeres betaling for personlig og praktisk 
hjælp samt madservice under deres aflastningsophold i plejeboliger og 
lignende samt betaling for personlig og praktisk hjælp i forbindelse med 
afløsning og aflastning i eget hjem (betaling jf. servicelovens § 161 og 
bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig 
og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84). 
 

  200  Ledelse og administration 
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til 
ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) 
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På denne funktion registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpemidler, 
forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov 
om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installe-
res i borgerens eget hjem. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler mv. til personer med handicap mv. regi-
streres på funktion 5.38.41.  
 
Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med han-
dicap mv. (funktion 5.38.41) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede 
hjælpemiddelstatistik.  Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal 
dog registrantbogføres.  
 
For kommuner, der i administrationen af hjælpemiddelområdet ikke sondrer mellem 
ældre og personer med handicap mv., kan personer på 67 år og derover betragtes som 
ældre, mens personer under kan anses for at være handicappede. Udgifter vedr. biler 
registreres dog altid på funktion 5.38.41 handicapområdet. Udgiften til genbrugshjæl-
pemidler fordeles i regnskabet til det område, hvor hjælpemidlet bruges på tidspunktet 
for udarbejdelsen af årsregnskabsafslutningen. 
 
Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet artskonte-
res efter beskaffenhed. Kontering af regninger fra private leverandører af hjælpemidler 
følger af ejerskabet. Dvs. såfremt hjælpemidlet er borgerens ejendom anvendes art 5.2 
til kontering af udgiften. Såfremt, der er tale om et af kommunen indkøbt hjælpemiddel 
til udlån, anvendes art 2.9. Samme regel gælder også for boligindretning. 
 
Det bemærkes, at hjælpemidler efter § 112 i lov om social service altid vil være kom-
munens ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller 
udleveret som naturalhjælp. 
 
Indkøb af hjælpemidler efter § 112 skal derfor ikke konteres på art 5.2, og der vil som 
følge heraf være mulighed for fuld momsrefusion i forbindelse med indkøbet. 
 
Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en 
årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommu-
nens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre 
brugerbetalinger på det sociale område. 
 
I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjælpemiddelde-
poter, registreres udgiften på gruppering 012. Når et hjælpemiddel overføres til de øvri-
ge grupperinger på funktion 5.30.31 fra kommunens egen hjælpemiddelcentral, regi-
streres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af 
plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter 
under hovedart 9. 
 
Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.30.31 debiteres udlånet funktionen 
ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en 
registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens 
andel debiteres funktion 9.32.25 til kredit for balancekonto 9.75.99. Ved indbetaling af 
afdrag krediteres funktion 5.30.31. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen 
krediteres afdraget funktion 9.32.25 til debet for balancekonto 9.75.99. 
 
Det bemærkes, at det er "paragraffen", der er styrende for, hvor udgifter til hjælpemidler 
skal konteres. Hvis hjælpemidlet er nødvendigt som en del af genoptræningen efter 
servicelovens § 86 eller sundhedslovens § 140, konteres udgiften på funktion 4.62.82, 
mens udgiften konteres på funktion 5.30.31, hvis hjælpemidlet er bevilget efter service-
lovens kapitel 21. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler 
og optikunderstøttende synshjælpemidler til ældre med en varigt ned-
sat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, 
jf. § 112 i lov om social service. 

 
  003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)  
   Her registreres udgifter til arm- og benproteser til ældre, jf. servicelo-

vens § 112. 
 
  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til ældre til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fod-
tøj, jf. servicelovens § 112. 
 

   Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, 
bandager og korsetter 

 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til ældre, 
jf. servicelovens § 112.  

 
Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af 
stomier, herunder udbetalte kontante ydelser.
 

 
  007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til ældre i henhold til ser-
vicelovens § 112. Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede 
hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- 
og stomihjælpemidler. Herudover skal udgifter til APV-hjælpemidler, 
som installeres i borgerens eget hjem registreres på denne gruppering. 

 
  009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 

Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til ældre, jf. 
servicelovens § 113.  

 
  010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 

Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til ældre med va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.  

 
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til an-
skaffelse af en anden bolig til ældre med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116. 
 
Endelig registreres her tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning, jf. § 
116 i lov om social service. 
 



 

 

  011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
   Her registreres udgifter til ældre, som på grund af varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle 
transportmidler, jf. servicelovens § 117. 

 
  012 Hjælpemiddeldepoter 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddelcentra-
ler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med etablering 
og drift af hjælpemiddeldepoter.  
 
Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transak-
tionen som en intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de 
eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 
9. 
 
Senest i forbindelse med årsregnskabsafslutningen skal udgifter og 
indtægter vedr. hjælpemidddeldepoter være fordelt på gruppering 012 
under henholdsvis funktion 5.30.31 og funktion 5.38.41. Fordelingen fo-
retages på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstati-
stik.
 

 
 
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af dø-

ende i eget hjem 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. 
ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122.  
 
På funktionen er autoriseret følgende grupperinger:  
 

  
  001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119) 

   Her registreres udgifter til kommunens udgifter til plejevederlag til pårø-
rende til alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, jf. servicelovens § 
119. 

 
  003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122) 

Her registreres kommunens udgifter til hjælp til sygeartikler og lignen-
de, jf. servicelovens § 122.  

 
 


