
Kvalitetsstandard: Hjælp og støtte til forældre til tvillinger eller flere 

børn 

 
Indhold Beskrivelse 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Inatsisartutlov nr. 6 af 20. juni 2022 om offentlig hjælp  

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om 

hjemmehjælp  
2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

Praktisk hjælp til forældre til nyfødte tvillinger, trillinger eller 

flerlinger. 

 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

At medvirke til, at nybagte forældre til tvillinger, trillinger eller flere 

har overskud til at tage vare på børnenes tarv.      

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

Borgere kan modtage ydelsen, hvis de er forældre til nyfødte 

tvillinger, trillinger eller flere. 

 

5. Hvilke aktiviteter kan 

indgå i ydelsen? 

Efter konkret individuel vurdering af forældrene kan følgende 

tilbydes: 

 

• Rengøring som primært består af støvsugning/fejning, 

gulvvask, afstøvning af alle vandrette og ryddede overflader 

samt rengøring af køkken og badeværelse 

• Indkøb 

• Tøjvask 

• Vask af sutteflasker 

• Afhentning af vand og solar 

 

6. Hvilke aktiviteter indgår 

ikke i ydelsen? 

Der ydes ikke støtte til følgende: 

 

• Stimulering af spædbørnenes udvikling  

• Ansvar for spædbørnenes trivsel, ernæring og pasning   

  

7. Hvad er ydelsens 

omfang? 

 

 

Der kan visiteres til max. 8 timer pr. uge i 65 uger, eller indtil børnene 

starter i daginstitution, hvis det er før de 65 uger, er gået. Ydelsen 

tilbydes kun i dagtimerne på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00. 

 

Ydelsen kan starte, når faderens barselsorlov er slut eller alternativt 

lige efter udskrivning fra sygehuset, hvis moderen er alene med de 

nyfødte børn. 

 

8. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis. 

  

9. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Visitationsenheden. 

10. Hvem leverer ydelsen?  Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked  

 

11. Kompetencekrav til 

leverandøren? 

Fastansatte hjemmehjælpere, hvor der er indhentet børneattest. 

 

12. Hvordan følges op på 

ydelsen?  

Der er et fortløbende samarbejde med børnenes forældre. 

13. Klagevejledning  Der kan indgives en klage indenfor 6 uger fra afgørelsens dato til: 



 

Det Sociale Ankenævn  

Imaneq 29, 1.sal 

Postboks 689  

3900 Nuuk.  

 

Hverdage Kl.10:00-15:00 

 

E-mail: maalaarut@nanoq.gl 

Tlf.: (+299) 328033 

www.sullissivik.gl/ 

 


