
  
  
 
 
 

Vejledning til, hvad en ledsager må og ikke må (ikke udtømmende)  
   

Hvad kan/må en ledsager:   
• Ledsage til selvvalgte aktiviteter ud af huset, f.eks. sport, gåture og indkøb. Der kan ikke tilbydes 

hjælp til omklædning, og ledsager må ikke deltage i aktiviteterne.  
• Hjælpe dig køre- og gåklar m. kørepose, fodtøj og overtøj.   
• Være behjælpelig med indkøb, både dagligdags- og mere specielle og personlige indkøb. Ledsager må 

hjælp med at finde varer under indkøb, tage dem ned fra hylderne og bære indkøbte varer hjem. I alle 
tilfælde skal indkøbene på forsvarlig vis kunne transporteres hjem af dig og ledsager. Ledsager må 
max. løfte 11 kg.   

• Hjælpe dig i forbindelse med spisning, hvis der ikke er risiko for fejlsynkning. Ledsager må ikke lave 
specialmad eller blende maden. Ledsager må ikke made dig.  

• Skubbe en kørestol. Hvis turen går til et sted med vanskeligt terræn, som f.eks. grøn koncert skal du 
sidde i el-kørestol eller andet eldrevet køretøj. Hvis vi vurderer, at opgaven med at skubbe din 
kørestol er for tung kan vi kræve, at du søger om hjælpeforanstaltninger, der kan afhjælpe det. 
Kørestolen skal være køreklar for, at ledsagelse kan gennemføres.  

• Guide dig til at færdes, evt. ved at ledsager holder fast i dig.  
• Køre din bil. Ansvar ved uheld påhviler dig/din bils forsikring. Hvis du selv kører bilen, skal der være 

tegnet en fører/passager forsikring.  
• Understøtte kommunikationen på dine vegne, f.eks. hvis du er afasibruger   
• Støtte til betaling. Du har selv ansvaret for dine penge. Du varetager betalingen, og støtten kan gives 

ved, at der i et samarbejde betales og pengene findes frem. Ledsager må ikke bruge dit betalingskort 
eller mobilepay.  

  

Ledsagere må ikke:   
• Ledsage til læge, sygehus, lægeordineret fysioterapi og ride fysioterapi. Dog undtaget, hvis du skal 

have en vaccine ved lægehuset.   
• Lifte dig, betjene trappeklatrer, gribe dig ved fald eller hjælpe dig op efter fald   
• Lade dig holde fast i sig under gang   
• Påføres udgifter i forbindelse med ledsagelse, f. eks. entré, bespisning, transport, ophold i forbindelse 

med rejser, rejseforsikringer   
• Køre med dig i sin egen bil   
• Være part i din sag. Det vil sige deltage i nogen former for møder, f.eks. med offentlige myndigheder, 

rådgivere, sagsbehandlere, advokater og banker  
• Underskrive dokumenter for dig, f.eks. i banker og på posthuse   
• Tage ansvar for personer/hunde, der er sammen med dig under ledsagelse   
• Tage initiativ til ledsagelse, planlægge indholdet eller stå for det praktiske såsom at bestille billetter 

mm.   
• Opholde sig i dit hjem   
• Lade ledsagelsen foregå i ledsagers hjem, sommerhus eller lignende   
• Modtage gaver   

  
Ved tvivl kan du kontakte:  
Sygedagpenge & Sociale Ydelser 
Telefonnummer 7616 1616 
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