
LEDSAGEORDNINGEN 
GIVER DIG FRIHED  
MED TRYGHED
Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med  
ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen



DET ER DINE ØNSKER,  
DER TÆLLER

Er du mellem 12 og 67 år og har fået bevilget 
ledsagelse fra kommunen – kan vi hjælpe dig. 
Selve formålet med en ledsageordning er at 
give dig mulighed for at gøre noget af det du 
gerne vil.

Det er dine ønsker, der tæller. Men udover, at 
din ledsager selvfølgelig skal hjælpe dig, så 
er det også en mulighed for at få oplevelser 
sammen. At dele oplevelser med andre gør dem 
bare endnu bedre.

HVAD MÅ DU BRUGE 
LEDSAGEORDNINGEN TIL?

Ledsageordningen er beregnet til aktiviteter 
uden for hjemmet, som du kun kan gennemføre 
med hjælp fra en ledsager. Det kan være alt fra 
biograf- og teatertur til motion, shopping eller 
cafébesøg. Det vigtigste er, at du selv vælger 
aktiviteten.

Kommunen kan give dig op til 15 timer om må-
neden til ledsageordningen, og du skal beregne 
minimum 2 timer til hver ledsaget aktivitet.

 
 
 
Det kan lade sig gøre kun at bruge 1 enkelt time 
til en aktivitet efter aftale med din kommune.

Du har mulighed for at spare dine tildelte timer 
op til længere ture eller ferier. Det er kommunen 
der bestemmer om der er opsparing på timerne, 
og hvordan de opspares.
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HVAD SKAL DU SELV  
BETALE FOR?

Dine ledsagetimer er gratis, men alle de med-
følgende udgifter skal du selv betale for – både 
for dig og din ledsager. Det gælder f.eks. 
transport, biografbilletter, café, svømmehal osv.

Der findes mange steder og ordninger, som 
tilbyder din ledsager rabat eller gratis adgang. 

Hos Bruger - Hjælper Formidlingen har alle 
vores ledsagere et ledsager-id-kort, hvilket er 
en stor fordel i denne forbindelse. Derudover 
kan vi anbefale Dansk Handicapforbunds Led-
sagerkort. Se evt. hjemmesiden www.handicap.
dk/ledsagerkort.
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SÅDAN FUNGERER DIN  
LEDSAGEORDNING

En ledsageordning er din personlige vej ud i 
verden til oplevelser og begivenheder, der er 
spændende for dig. Vi vil hjælpe dig med at 
gøre turen positiv fra start til slut. Se her og 
på de følgende sider, hvordan du kommer godt 
i gang og hvilke fordele og muligheder, vi kan 
tilbyde dig.

Vi mødes og lærer hinanden at kende
Så snart din kommune har tildelt dig ledsage-
timer hos os, vil vi kontakte dig for at aftale et 
møde, hvor vi kan høre om dig og dine ønsker. 
Ved opstartsmødet laver vi sammen med dig 
en profil, så vi kan finde den rigtige ledsager til 
dig. Det være sig i forhold til interesser, alder, 
fleksibilitet, køn m.m.

Vi lægger stor vægt på, at du og din ledsager 
passer sammen, uanset om du gerne vil dyrke 
motion, shoppe, gå i teater eller gøre noget 
helt fjerde.

Ledsageordningen – trin for trin
• Vi kontakter dig og aftaler et opstarts-

møde hos dig eller os
• Vi laver en profil, så vi kan tilbyde dig 

den rette ledsager
• Du og din ledsager aftaler jeres første 

aktivitet sammen
• Du kan aftale en ny aktivitet med samme 

ledsager eller få tilbudt en ny
• Vi følger løbende med i, om du er tilfreds 

med din ledsageordning
• Vi holder også styr på dine tildelte timer
• Vi sørger for vikar ved sygdom og ferie
• Du har selv mulighed for at taste timer 

og følge med i dine timer
• Du vil hver måned modtage en opgørel-

se over forbrugte timer via e-mail eller 
med post

Du skal kort sagt bare bruge din ledsageord-
ning – den er til for din skyld, og vi er til for at 
gøre det muligt for dig.
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SE HVAD ANDRE BRUGER  
LEDSAGEORDNINGEN TIL

Hygge, snak, udstillinger eller  
en tur i byen
Alle har brug for samvær og hygge med et 
andet menneske, så brug din ledsageordning 
til lige nøjagtig det, som du holder af. Er du ung 
er det måske et cafébesøg eller en koncert, der 
trækker. Er du knap så ung vil du måske hellere 
besøge en god restaurant eller en inspirerende 
kunstudstilling

FRIHED TIL AT UDFORDRE  
SIG SELV

Ledsageordningen er også en mulighed for at 
udfordre dig selv og prøve nye ting. Måske er 
det at kaste dig ud i en sportsgren, flyve i luft-
ballon – eller tage på ferie på Bornholm. Hvis 
den rette ledsager kan være med til at opfylde 
dine ønsker, så er det bare at kaste dig ud i det.

NÆRVÆR OG OPLEVELSER  
PÅ DINE PRÆMISSER

Selv om der kan være stor forskel på hvilke ud-
foldelsesmuligheder man har, så er ledsageord-
ningen og vores ledsagere for alle mennesker 
med handicap.

DU FÅR EN LEDSAGER, DER  
PASSER TIL DIG

Vi tror på, at de gode oplevelser bedst kan 
opstå, når du og din ledsager begge har det 
sjovt. Derfor gør vi meget ud af at tilbyde dig 
en ledsager, du kan gå godt i spænd med.

Med flere tusinde engagerede og meget for-
skellige personer tilknyttet, er Bruger - Hjælper 
Formidlingen Danmarks største private leve-
randør af hjælp til mennesker med handicap. 
Derfor kan vi tilbyde dig den rette ledsager, og 
har du behov for flere forskellige ledsagere i 
forhold til forskellige interesser, er det også en 
mulighed. Hertil kommer, at vi kan tilbyde en 
vikar, hvis din faste ledsager bliver forhindret.
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MED LEDSAGERE I HELE LANDET FÅR DU FLERE MULIGHEDER

En anden fordel for dig er, at vi kan tilbyde dig 
ledsagere i hele landet. Især i forbindelse med 
ferie eller længere ture kan en lokal ledsager 
være en kæmpe fordel, da du ikke skal bruge 

en masse ledsagetimer på transport og penge 
på overnatning og forplejning. Så hvis du f.eks. 
gerne vil på en tur til Bornholm, kan du i stedet 
få glæde af en ledsager med lokalkendskab.
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KORT OG GODT OM  
LEDSAGEORDNINGEN

Hvad er ledsagelse?
Selvvalgte aktiviteter uden for eget hjem, hvor 
du ikke vil være afhængig af hjælp fra venner/
familie.

Kan du selv vælge din ledsager?
Ja – og vi lægger stor vægt på at hjælpe med at 
finde den rette ledsager til dig.

Hvad må ledsageren hjælpe med?
Alle opgaver, der er forbundet med aktiviteten, 
men ikke hjemmehjælpsopgaver.

Hvor og hvornår?
Det kan være overalt og på alle tidspunkter af 
døgnet, når blot det kan klares inden for dine 
tildelte timer.

Er din ledsager lønnet efter  
overenskomst?
Ja – Bruger – Hjælper Formidlingen har indgået 
overenskomst med FOA. Overenskomsten gæl-
der for alle, der arbejder hos os som ledsager. 

Må du/I rejse til udlandet?
Ja – hvis det er muligt inden for dine tildelte 
timer. Din ledsager er gratis fuldt forsikret via 
Bruger – Hjælper Formidlingen.

Hvem betaler?
Din kommune betaler for ledsagerens timer, 
mens du afholder alle andre udgifter for dig og 
ledsageren.

Kan du opspare timer?
Ja – du kan efter aftale med kommunen spare 
dine timer sammen i 6 måneder – evt. til læn-
gere ture eller en ferie.

Sygdom / Vikarservice
Bliver du syg kan du afmelde din ledsagelse 
helt frem til en time før ledsagelsen uden, at 
du mister timer. Er din ledsager syg eller af 
anden grund forhindret, har du altid mulighed 
for at få en vikar. Du kontakter bare kontoret 
på vores døgntelefon – tlf. 3634 7900.

Har du andre spørgsmål? – så ring til os, 
vi er her for din skyld.

København

tlf. 3634 7900

Aarhus

tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk

formidlingen.dk


