Gældende sagsbehandlingstider på sundheds- og plejeområdet 2017.
Ansøgning om

Lov om social
service

Sagsbehandlingstid

Befordring til daghjem efter § 84, stk. 1 og til
dagcenter efter § 79.

§ 79

4 uger

Personlig hjælp og pleje
ved akutte behov.

§ 83

3 arbejdsdage

Personlig hjælp og pleje og/eller hjælp eller støtte til
nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder
indkøbs- vasketøjs- og madordning.

§ 83

6 uger

§ 84, stk. 1

6 uger

§ 84, stk. 2

6 uger

§ 83a, stk. 1

4 uger

§ 86, stk. 1 eller 2

4 uger

Privatantaget hjælp efter § 95 (BPA ordning)

§ 95

12 uger

Valg af person udpeget hjælper til at udføre helt eller
delvis opgave bevilges efter § 83

§ 94

8 uger

Ledsagerordning for 18-67 år

§ 97

12 uger

Genbrugshjælpemidler ved akutte behov

§ 112

3 arbejdsdage

Genbrugshjælpemidler – lettere
vurderingsansøgninger/afprøvninger

§ 112

4 uger

Genbrugshjælpemidler - komplekse
vurderingsansøgninger/afprøvninger

§ 112

12 uger

Forbrugsgoder - lettere
vurderingsansøgninger/afprøvninger

§ 113

6 uger

Forbrugsgoder - komplekse
vurderingssager/afprøvninger

§ 113

18 uger

Støtte til køb af bil

§ 114

24 uger

Boligindretning - mindre boligindretninger

§ 116

6 uger

Boligindretning – store boligindretninger/
ombygninger

§ 116

36 uger

Omsorgskørsel til personer som på grund af varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov
for kørsel med individuelle transportmidler

§ 117

2 uger

Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller
alvorlig sygdom

§ 118

5 arbejdsdage

Hjælp til afløsning eller aflastning af ægtefælle,
forældre eller andre nære pårørende, der passer en
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Herunder ophold i daghjem.
Tilbud om midlertidigt ophold til personer, der i en
periode har et særligt behov for omsorg og pleje.
Hverdagsrehabilitering
Vedligeholdelsestræning

Plejeorlov til pasning af døende

§ 119

5 arbejdsdage

Sygeplejeartikler og lignende til brug ved pasning af
døende

§ 122

5 arbejdsdage

