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Kvalitetsstandarder, SEL §112, §113 og §116
Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social service
(Serviceloven), §112, §113 og §116.
§112: Hjælpemidler.
§113: Forbrugsgoder.
§116: Boligindretning.
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Information vedr. fritvalgsordningen
Der er pr. 1. oktober 2010 kommet nye regler for frit leverandørvalg. Borgeren kan vælge at benytte en
anden leverandør end kommunens leverandør i forbindelse med anskaffelse af hjælpemidler,
forbrugsgoder og til udførelsen af boligindretning. I så fald indkøber borgeren selv hjælpemidlet og får
udgifterne hertil refunderet. Ved boligindretning kan borgeren selv vælge en håndværker og få udgifterne
refunderet. Dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet
eller boligindretningen hos sin leverandør.
Det frie valg ligger inden for bekendtgørelsens rammer, der også angiver, at det frie leverandørvalg ikke
gælder, såfremt kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel,
som borgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.
Hjælpemiddelteamet rådgiver borgerne om det frie valg. Ordningen kan kun benyttes efter forudgående
aftale med Hjælpemiddelteamet.
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Lovgrundlag, lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I
forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for
brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.
Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har
indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som
kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får
udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have
erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan
ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på
det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis
kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det
hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.
Stk. 5. Når en ansøger, der er fyldt 18 år, vælger en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen
anviser, ydes et tilskud på indtil kr. 5.420 pr. høreapparat, hvis ansøgeren er henvist til
høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Tilskuddet omfatter høreprøve,
høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan ikke udgøre mere end de
faktiske udgifter og kan alene ydes til høreapparater, der udleveres fra en godkendt leverandør.
Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter i en bekendtgørelse regler om sikring af
kvaliteten af ydelserne hos private høreapparatleverandører, herunder regler om godkendelse af private
leverandører og opkrævning af betaling for omkostninger ved udstedelse og vedligeholdelse af
godkendelse.
Stk. 7. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om
1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,
2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et
hjælpemiddel,
3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse,
4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for
udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og
5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud.
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CCTV (Closed Circuit Television)

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Svagtseende med maksimal synsrest på 0,3 på det bedste øje. Vurderingen baseres på øjenlægeoplysninger
der højst er ½-1 år gamle.
Der skal være tale om væsentlige aktiviteter i dagligdagen.
Det skal være afprøvet om andre synshjælpemidler eller synskompenserende foranstaltninger i det
væsentligste kan afhjælpe den nedsatte funktion (se ”særlige forhold”)

Formål
At kompensere for nedsat syn og at borgeren får mulighed for selvstændigt at varetage/fastholde daglige
aktiviteter, hvor synet har afgørende betydning.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

CCTV (Closed Circuit TV)
Evt. bord
Reparation

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Almindelig drift og vedligeholdelse.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Der samarbejdes med Kommunikationssamarbejde Midt. Ved bevilling vurderes om et CCTV fra det
kommunale depot i det væsentligste opfylder der opstilede krav.
Man skal være opmærksom på, at til nogle aktiviteter er der mulighed for at blive afhjulpet på anden vis.
Eks. Bankudskrift på tale el. Magna Print, blade og aviser i Daisy-foramt.
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Daisyafspiller

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
•
•
•
•
•
•

Blinde og svagtseende med max synsrest på 0,3 på det bedst øje.
I ganske særlige tilfælde kan Daisyafspiller bevilges til borgere med fysisk/kognitiv
funktionsnedsættelse.
Vurdering baseres på øjenlægeoplysninger, der ikke er ældre end ½-1 år.
Der skal være behov for, - og man skal evne - at udnytte Daisyafspillerens specielle søgefunktion til
skelnen mellem kapitler/afsnit.
Daisyafspilleren skal kompensere for et væsentligt behov i hverdagen, for at læse avis/blade/bøger.
Der skal afprøves, om behovet for at læse i det væsentligste kan afhjælpes med diverse lupper.

Formål
At kompensere for nedsat syn og blindhed ved at give borgeren mulighed for at kunne høre digitale
lydbøger, -aviser og -blade i Daisy-format.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Daisyafspiller i forskellige modeller.
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Almindelig drift og vedligeholdelse.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Der samarbejdes med Kommunikationssamarbejde Midt, og Dansk Blindesamfund.
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Elevatorer, løfteplatforme, trappelifte og ramper: Ramper

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med nedsat funktionsevne.
Endvidere indgår følgende kriterier:
•
•

Rampe er nødvendig for at udjævne niveauforskelle i og ved boligen.
Bevilling af specielle letvægtsramper – f.eks. til at medbringe på kørestol eller bil, bevilges kun i
særlige tilfælde.

Formål
At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion ved at borgeren bliver i stand til at klare
indendørs eller udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•

Standardramper.
Specialfremstillede ramper i specielle mål.
Letvægtsramper.
Excellentramper.
Reparation.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•
•
•

Der skal tages hensyn til hældning på rampe, afhængig af om borger selvstændigt skal kunne
benytte rampen, eller den skal benyttes med hjælper.
De fysiske forhold kan have indflydelse på rampens hældning.
Der kan være adgangsforhold, der ikke vil kunne udlignes pga. omgivende miljø.
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Forflytningshjælpemidler

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med nedsat evne til at skifte stilling i seng, og som med ydelsen:
•
•

Bliver i stand til ved egen hjælp at skifte stilling i sengen.
Bliver i stand til at udnytte egne ressourcer til forflytning selvstændigt eller i samarbejde med
hjælper.

Formål
At kompensere for nedsat evne til at skifte stilling i sengen ved at borgeren kan skifte stilling i sengen uden
hjælp samt at give ressourcer til at borgeren selvstændigt eller med assistance kan foretage forflytning.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Rebstiger
Sengebånd
Fritstående sengegalge

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Galge til elseng.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Der kan være kontraindikationer for brug af disse hjælpemidler. F.eks. osteoporose.
Der kan være andre forflytningshjælpemidler til brug i sengen, som borgeren kan have større udbytte af,
end det ansøgte. F.eks. glidestykke.
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Forflytningshjælpemidler: Drejetårn

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med nedsat funktionsevne, der imødekommer følgende kriterier:
•
•
•

Borgeren skal have en standfunktion, og kunne evne at deltage aktivt i at rejse sig ved drejetårnets
greb.
Drejetårn med underbensstøtte bevilges kun til borgere, hvor det er nødvendigt for at stabilisere
borgerens standfunktion.
At forflytningsvejleder har været med i vurdering af behovet.

Formål
At kompensere for en nedsat eller ophævet evne til at dreje i en forflytning og at borgeren kan blive hjulpet
med forflytning med mindst mulig belastning for hjælperen.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Drejetårn med el. uden underbenstøtte
Reparation

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.
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Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•
•

Det er pladskrævende at flytte drejetårnet fra et sted til et andet.
Hjælpemidlet kræver særlig instruktion, og nogle modeller kræver særlig indstilling.
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Forflytningshjælpemidler: Glidebrætter og drejeskiver

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Eller bevilges efter arbejdsmiljølovgivningen.

Målgruppe
Borgere med nedsat evne til at forflytte sig selvstændigt eller med hjælp, der bliver i stand til selvstændigt
eller med personhjælp at forflytte sig fra f.eks. seng til kørestol.

Formål
At kompensere for nedsat standfunktion ved at borgeren kan klare forflytning selvstændigt (§112), og ved
at borgeren kan forflytte sig med mindst mulig hjælp, og med mindst mulig belastning af hjælper (APV).

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Glidebrætter
Drejeskiver

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning

Side 16 af 98

Særlige forhold
Hjælpemidlet kræver særlig instruktion.

Side 17 af 98

Forflytningshjælpemidler: Opstemmer

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Fysisk handicappede, der bliver i stand til ved egen hjælp eller med mindst mulig personhjælp at klare
forflytning til/fra sengen.

Formål
At kompensere for manglende muskelkraft i benene ved at borgeren kan klare forflytning til/fra seng ved
egen hjælp.

Hvad kan borgere få hjælp til?
Opstemmer.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.
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Særlige forhold
Hjælpemidlet kræver særlig instruktion.
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Ganghjælpemidler: Gangbukke

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med nedsat gangfunktion, der opfylder følgende kriterier:
•
•
•
•

Borgeren kan ikke færdes uden risiko for fald.
Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok.
Hvis boligen er i flere plan, kan der efter behov bevilges en gangbuk til brug på hver etage
I ganske særlig tilfælde kan gangbuk bevilges som supplement til rollator, hvis den ikke kan
medtages ex. badeværelse.

Formål
At kompensere for en nedsat gangfunktion ved at øge borgerens mobilitet, så han/hun kan færdes
selvstændigt – primært indendørs.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Højdeindstilleligt gangbuk (faste eller sammenklappelige).
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Udskiftning af duppe.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
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Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Der kan bevilges kurv som tilbehør, men det kræver særlig opmærksomhed på vægt og stabilitet af
gangbukken.
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Ganghjælpemidler: Gangvogne/gangstole/gangborde

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med svært nedsat gangfumktion/balance og som har behov for meget støtte af kropsvægten, og
som skal aflaste ved hjælp af armene.
Borgeren skal opfylde følgende kriterier:
• Borgeren kan ikke færdes inde- eller udendørs uden risiko for fald.
• Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller udendørs med gangbuk eller rollator.

Formål
At kompensere for nedsat gangfunktion ved samtidig nedsat funktion i armene f.eks. gigt, ved at øge
borgerens mobilitet, og evne til selvstændigt at færdes indendørs/udendørs og dermed opretholde en
aktiv tilværelse.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Gangvogne.
Tilbehør.
Reparation.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•

•

Visse gangvogne er ikke egnet til udendørs brug.
Visse gangvogne er oftest at betragte som et træningsredskab.

Side 23 af 98

Ganghjælpemidler: Glidelagen, glidemadras, løfte- og vendepuder

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Fysisk handicappede borgere, borgere med demens eller stærkt overvægtige borgere, der opfylder
følgende kriterier:
Borgeren har væsentligt nedsat mobilitet i liggende stilling.
For et vendelagen med el-motor gælder følgende kriterier:
• Borgeren har på grund af smerter og/eller risiko for udvikling af tryksår behov for at kunne vende
sig i sengen, og det er ikke muligt for hjælperen at benytte øvrige hjælpemidler.
• Borgeren kan ved egen hjælp anvende et vendelagen og vil ellers være afhængig af andres hjælp
• Borgeren har behov for hjælp til personlig pleje i sengen, og hjælpen kan ikke ydes på forsvarlig vis
uden el-vendelagen.
Vendelagen med el-motor og el-hæv på sengeheste bevilges kun i særlig tilfælde.

Formål
At kompensere for nedsat nedsat muskelkraft og mobilitet eller samarbejdsevne ved at borgeren kan vende
sig i sengen uden hjælp eller med mindst mulig personlig hjælp og mindst mulig belastning af hjælper.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•
•
•

Glidestykke
Glidepuder
Glidelagen
Glidemadras
Vende – og flyttebrætter / sejl
Vendelagen med el-motor
Reparation
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Hjælpemidlerne kræver særlig instruktion.
Hvis ansøgning om ekstra vendehjælpemidler er forårsaget af inkontinensproblemer, skal der i første
omgang rettes henvendelse til kommunens inkontinssygeplejerske.

Side 25 af 98

Ganghjælpemidler: NF-Walker

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Børn med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke kan opnå en funktionel gangfunktion,
som andre børn, ved hjælp af øvrige gangstativer.
Følgende kriterier skal opfyldes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At NF-walkeren skal bruges i hjemmet og ikke kun på en institution som led i et behandlingstilbud.
At forældrene indgår aktivt i brugen af NF-walkeren.
At der er de nødvendige ressourcer til at placere barnet i NF-walkeren (uden uhensigtsmæssig
arbejdsbelastning).
At NF-walkeren er et kombineret gangredskab og ståstativ.
At der er de nødvendige fysiske rammer i boligen og andre steder, hvor barnet opholder sig meget.
At der foreligger en fysioterapeuts vurdering, hvor det konkluderes, at barnet har en aktivt ledet
gangfunktion.
At NF-walkeren ikke kun er et midlertidigt gangredskab.
At der ikke er andre gangredskaber, der dækker behovet.
At barnet kan benytte NF-walkeren i en årrække.
At barnet i det daglige udviser initiativ til aktiviteter og handlinger.

Under afprøvning skal det sikres:
• At barnet har den nødvendige fysiske udholdenhed, så gang over længere distancer er mulig og NFwalkeren kan betegnes som et reelt gangredskab.
• At barnet kan vende og dreje i NF-walkeren.
• At NF-walkeren vil blive benyttet dagligt i længere tid.
• At barnet selv tager initiativ til gang og handlinger, når det er placeret i NF-walkeren.

Formål
At kompensere for manglende gang- og standfunktion ved at give det handicappede barn mulighed for at
bevæge sig og stå på en funktionel måde som andre børn.
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Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•

NF-Walker.
Tilbehør (fodtøj, kun beregnet til brug i NF-walker).
Tilpasning.
Reparation.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
For at NF-walkeren skal fungere optimalt, bør den justeres ca. hver 3. – 4. måned af ekstern konsulent.
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Ganghjælpemidler: Rollatorer

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med en væsentlig nedsat gangfunktion.
Endvidere indgår følgende kriterier for tildeling af ydelsen:
•
•
•
•

Borgere er ikke i stand til at færdes inde eller udendørs uden risiko for fald.
Rollator skal være nødvendig, for at borgeren kan varetage væsentlige aktiviteter mindst 3 – 4
gange om ugen.
Ved ansøgning om rollator skal det vurderes, om borgers behov for støtte kan afhjælpes med
stok/albuestok/gangstativ.
I ansøgning om en særlig terrængående rollator, skal det afdækkes om behovet i det væsentligste
vil kunne afhjælpes med en standard rollator.

Ekstra rollator kan bevilges:
• I de tilfælde, hvor rollatoren anvendes både inde og udendørs, men hvor det ikke er
hensigtsmæssigt at etablere en udendørs rampe. Desuden skal behovet for at komme udendørs
være væsentligt, svarende til 3 – 4 gange om ugen.
• Hvis boligen er indrettet, så det er nødvendigt for borgeren i dagligdagen at færdes på flere etager.

Formål
At kompensere for en nedsat gangfunktion ved at øge borgerens mobilitet, så borgeren kan færdes
selvstændigt indendørs/udendørs – og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•

Rollatorer med 2 hjul.
Rollatorer med 4 hjul.
En-håndsrollatorer.
Tilbehør til rollator.
Reparation.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin for at mindske faldrisiko eller udligne niveauforskel.

Side 29 af 98

Ganghjælpemidler: Stokke

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer, som opfylder følgende kriterier:
•
•

Der skal være tale om et behov for væsentlige aktiviteter 3-4 gange om ugen.
Den nedsatte funktion skal ikke kunne afhjælpes med en stok købt i almindelig handel.

Formål
At kompensere for nedsat gangfunktion ved at øge borgerens mobilitet, og evne til selvstændigt at færdes
indendørs/udendørs.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•

Albuestokke som ikke kan købes i alm. handel.
Underarmsstokke.
Axilstokke.
Fire- el. fempunktsstokke.
Reparation/udskiftning.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•
•
•
•

Alm. stok m/u anatomisk greb.
Albuestok med alm. greb.
Udskiftning af dupsko.
Sammenklappelig stok.
”isdupsko”.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Ingen særlige forhold.
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Hjælpemidler til bad: Bade- og brusestole uden hjul

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller,
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med væsentligt nedsat balance.

Formål
At kompensere for usikker balance og derved at borgeren selvstændigt eller med hjælp kan varetage
personlig hygiejne med mindst mulig risiko for fald.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•

Almindelig badebænk.
Badekarsæde med el. uden håndtag.
Bruseklapsæde.
Reparation.

Der bevilges billigst egnede model på baggrund af en samlet vurdering af behov.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•

Badekarsindsats.
Støttehåndtag - betragtes som alm. Forbrugsgode (se standard for støttehåndtag).

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•
•

Evt. hensyn til hjælpers APV.
(Badekarindsats til børn kan søges som merudgift, hvis behovet begrundes i sansestimuli og leg).

Side 33 af 98

Hjælpemidler til højdestilling af møbler: Forhøjerklodser, sokler og forhøjerben

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med nedsat bevægelighed og kraft, der gør borgeren ude af stand til at sætte sig og rejse sig fra
møbler i eget hjem (senge, hvilestol og sofa).

Formål
At kompensere for nedsat kraft i benene og dårlig balance ved at borgeren selvstændigt eller med hjælp
kan rejse og sætte sig fra seng, stol eller sofa.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Sengeklodser.
Stoleklodser til lige/skrå stoleben.
Specialfremstillede klodser.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.
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Særlige forhold
•
•

Nogle møbler kan ikke hæves med klodser, da de bliver ustabile.
Obs på placering af stol (fritstående eller op af væg).

I særlige tilfælde kan ægtefælles seng hæves tilsvarende.
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Hjælpemidler til hårpleje: Hjælpemidler til hårvask

Service
Bevilges efter arbejdsmiljølovgivningen.

Målgruppe
Borgere der ikke kan komme på badeværelset på grund af funktionsnedsættelse og boligens indretning, og
som følge heraf har brug for hjælp til hårvask.

Formål
At borger kan få vasket hår trods nedsat funktion. Evt. af hjælper.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Hårvaskebakke til sengebrug.
Hårvaskebakke på stativ.
Reparation.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Ingen særlige forhold.
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Hjælpemidler til personlig mobilitet: Ståtstøttestativer

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Fortrinsvis svært fysisk handicappede børn med nedsat/ophævet standfunktion, men som kan udføre
væsentlige aktiviteter i hverdagen, hvor det er nødvendigt at stå op.

Formål
At kompensere for en nedsat / ophævet standfunktion ved at gøre barnet i stand til at varetage funktioner
i stående stiling, som andre børn i tilsvarende alder vil udføre stående.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•

Fast ståstøttestativ.
Vipbar ståstøtte stativ med el- eller hydraulisk funktion.
Reparation.
Tilpasning med ekstern konsulent.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.
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Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.
Ved henvendelse om udskiftning af hjælpemidlet vil der altid blive foretaget en individuel revurdering af
behov.

Særlige forhold
Hjælpemidlet kræver særlig tilpasning.

Side 38 af 98

Hjælpemidler til toilet og bad: Toilet- og badestole med hjul

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med usikker eller manglende evne til forflytning i forbindelse med bad og toilet.

Formål
At borgeren kan komme i bad og på toilet på trods af den nedsatte evne til forflytning og derved at
kompensere for usikker eller manglende evne i forbindelse med bad og toiletbesøg.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•

Toiletbadestole med hjul.
Toiletbadestol med hjul og kip.
Toiletbadestol med hjul, kip og el.
Toiletbadestol med drivringe.
Tilbehør og reparation.

Der bevilges billigst egnede model på baggrund af en samlet vurdering af behov.
Ved ansøgning om badestol med kip skal der laves en særlig inviduel vurdering i forhold til behov.
Det samme gør sig gældende ved ansøgning om toiletbadestol med kip og elfunktion.
Ved ansøgning om toiletbadestol med drivringe vurderes der, om borgeren bliver i stand til selvstændigt at
klare bad og toiletbesøg.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Almindelig vedligeholdelse.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
OBS om hjælpemidlet kan erstatte et eller flere tidligere bevilgede hjælpemidler.
Der kan være behov for at fjerne dørtrin eller udligne niveauforskel ved bruseplads.

Side 40 af 98

Hjælpemidler til toiletbesøg: Toiletforhøjer/-armlæn

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere, der har svært ved at sætte sig/rejse sig fra toilettet.

Formål
At kompensere for en væsentlig nedsat evne til at sætte sig/rejse sig fra toilettet ved, at borgeren
selvstændigt eller med hjælp kan varetage toiletbesøg.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•

Fritstående toiletforhøjer med armlæn.
Fastmonterede toiletforhøjer med/uden armlæn.
Fastmonterede armlæn.
Reparation.

•
•
•

Der bevilges billigst egnet model, på baggrund af en samlet vurdering af behovet.
Borgere skal have væsentlig besvær med at sætte sig/rejse sig fra toilettet.
Ved ansøgning om toiletforhøjer skal det vurderes, om borger kan instrueres i anden
forflytningsteknik, der kan bevirke at borgeren kan undgå hjælpemidlet.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Løs toiletforhøjer.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Ingen særlige forhold.
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Hjælpemidler til vask og bad: Bruselejer

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere uden evne til at sidde på forsvarlig vis i badebækkenstol i forbindelse med bad.
Borgerens behov kan ikke afhjælpes ved badestol med specialtilpasning.

Formål
At borgeren kan få bad trods nedsat funktion og med hjælp af 1 eller 2 personer.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Bruseleje med hjul – fast højde/højdeindstillelig.
Tilbehør.
Reparation.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.
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Særlige forhold
I særlige tilfælde kan der være hensigtsmæssigt at bevilge væghængt bruseleje efter lov om social service
§ 116.
Hjælpemidlet kræver rigtig meget plads. Der kan være behov for at fjerne dørtrin eller udligne
niveauforskel ved dør.
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Kugledyne til børn

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Børn, hvor en undersøgelse ved læge eller psykolog bekræfter at symptomerne er af længerevarende
karakter. Som oftest vil det dreje sig om børn med diagnoserne ADHD og Tourettes syndrom. Eller børn
med taktile forstyrrelser.
Derudover skal følgende kriterier være opfyldt:
Andre tiltag i hverdagen skal være forsøgt:
• Evt. medicinsk behandling skal være velreguleret.
• Forhold omkring indsovning skal være i orden.
• Det pædagogiske miljø skal være passende.
• Forældrene skal være indstillet på at medvirke til at følge op på kugledynens virkning - dels under
afprøvning og dels efter ca. 1 års brug.

Formål
At dæmpe indre psykisk uro i løbet af døgnet ved at:
•
•
•

Medvirke til en væsentlig bedre indsovning og søvn.
At give barnet et redskab til at kunne finde ro i løbet af dagen.
Og dermed give barnet bedre muligheder for at klare de daglige udfordringer bl.a. i forhold til
indlæring og koncentration, sociale relationer osv.

Hvad kan borgere få hjælp til?
1 kugledyne + 1 inkontinensbetræk.
Udskiftes efter konkret vurdering.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Refundering af forældres eventuelle lejeudgift inden bevillingen foreligger.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
PROTAC’s spørgeskema benyttes.
Inden afprøvning udfylder terapeuten del 1 side 1.
Under afprøvning udfylder forældrene del 2 side 1.
Efter afprøvning udfylder terapeut relevante punkter i del 2 side 2 og 3. Afgørelsen omkring bevilling/ikkebevilling tages bl.a. ud fra en vurdering af disse svar.
Efter ca. 1 års brug kontaktes familien igen og det undersøges om kugledynens virkning er vedvarende.

Særlige forhold
Afprøvning foregår som regel over 14 dage . Kan forlænges efter behov.
Kugledyner på depot skal først og fremmest afprøves – med mindre det allerede er fastslået, at de
pågældende modeller ikke fungerer optimalt. PROTAC og en børneterapeut er behjælpelig med at vælge
relevant model.
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Kørestole: Elkørestole med joystick til inden- og udendørs brug

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med ophævet gangfunktion og borgere med nedsat funktion i arme/overkrop i en grad, at manuel
kørestol ikke kan anvendes hensigtsmæssigt.
Derudover skal følgende kriterier opfyldes:
•
•
•
•
•
•

Der skal være tale om et dagligt behov.
El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes selvstændigt og for at kunne bibeholde
aktiviteter i og udenfor hjemmet.
El-kørestolen skal i væsentlig grad kunne medvirke til en større grad af selvhjulpenhed.
Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig måde.
Borgere, der har et kendt misbrug, kan kun bevilges el-kørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at
misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt.
Der skal være mulighed for at opbevare el-kørestolen indendørs.

Formål
At kompensere for en stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion ved at give borgeren mulighed for at
færdes selvstændigt i og udenfor hjemmet – og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

Hvad kan borgere få hjælp til?
Billigst egnede model – set ift. hvor mange timer borgeren skal benytte elkørestolen ad gangen.
På baggrund af vurdering af borgerens behov tages stilling til bevilling af:
• El-funktioner til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevering af fodstøtter.
• Hastighed og aktionsradius.
• Affjedring.
• Specialtilpasning.
• Tilbehør.
• Reparationer – herunder udskiftning af batterier.
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Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•
•
•

Drift.
Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end
et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge.
Kørestolstaske.
Bagageboks.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne dørtrin.
Ved reparation af elkørestol er der ikke altid mulighed for at kunne udlevere et erstatningshjælpemiddel.
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Kørestole: Hjælpemotor til manuel kørestol

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere som er afhængige af kørestol til udendørs brug og på grund af nedsat kraft eller andre
helbredsmæssige forhold ikke er i stand til at manøvrere en manuel eller en elektrisk kørestol.
Borgeren har et væsentligt behov, 3 – 4 gange ugentligt for at deltage i aktiviteter, hvor hjælpemotor er
nødvendig. Det er en forudsætning, at der er pårørende / hjælper, som har tid og kan magte at køre med
borgeren.

Formål
At kompensere for nedsat kraft hos en hjælper ved kørsel med en tung kørestol.
At kompensere for den manglende evne til at færdes udendørs på egen hånd i kørestol.
At give pårørende/hjælper mulighed for at kunne køre borgeren udendørs i kørestol i forbindelse med
daglige aktiviteter eller udendørs ture generelt.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Hjælpemotor monteret på manuel kørestol.
Reparation.
Udskiftning af batteri.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Almindelig vedligeholdelse.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•
•

Hjælpemotor kan være tung at af- og påmontere.
Borgeren kan i nogle situationer have svært ved at køre kørestolen med hjælpemotor påmonteret.

I ganske særlig tilfælde kan der være behov for en ekstra kørestol til brug for hjælpemotoren.
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Kørestole: Manuelle - komfort

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
•
•

Borgere med ophævet gangfunktion, som samtidig har behov for at skifte siddestilling i løbet af
dagen og som ikke kan forflyttes manuelt.
Borgere som har brug for speciel kropsstøtte.

Derudover gælder følgende kriterier:
•
•

Borgeren har behov for særlig komfort og behov for korrektion af siddestillingen i løbet af dagen.
Behovet for ændring af siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af en aktiv eller standardkørestol
kombineret med en hvilestol.

Formål
At kompensere for en ophævet gangfunktion, hvor kippet er nødvendig i forbindelse med forflytning, ved
at når det er nødvendigt at korrigere siddestilling, og der er brug for ekstra støtte, således at borgeren har
mulighed for at deltage i dagligdags aktiviteter.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•

Manuelle kørestole med kip.
Specialtilpasning.
Tilbehør.
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt
årligt. Dokumentation skal foreligge.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Det kan være nødvendig at fjerne dørtrin og udligne niveauforskel ved yderdør.
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Kørestole: Manuelle - standard

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med ophævet gangfunktion.

Formål
At kompensere for en ophævet gangfunktion og derved at øge borgerens mobilitet, så de får mulighed for
at færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•

Krydsrammestol.
Specialtilpasning.
Tilbehør.
Reparation.

Herunder gøres følgende kriterier gældende:
•
•
•

Der bevilges billigst egnet model, på baggrund af en samlet vurdering af behovet.
Behovet kan ikke dækkes ved hjælp af transportstol.
Hvis stolen skal løftes ind/ud af bilen, kan der tages hensyn til stolens vægt.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt
årligt. Dokumentation skal foreligge.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Det kan være nødvendig at fjerne dørtrin og udligne niveauforskel ved yderdør.
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Kørestole: Manuelle - transport

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med nedsat gangfunktion.

Formål
At kompensere for en nedsat gangfunktion ved at give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet
med ledsager og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Krydsramme stol.
Standard tilbehør.
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt
årligt. Dokumentation skal foreligge.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.
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Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Det kan være nødvendigt at udligne niveauforskel ved yderdør.
For borgere, som bor i plejeboliger og ikke er berettiget ift. kriterier for bevilling af transportkørestol, kan
det være muligt, i et vist omfang, at benytte en transportstol, som tilhører afd./huset.
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Køretøjer: Klapvogne/Børn

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Fysisk og psykisk handicappede børn der opfylder følgende kriterier:
•
•
•

Barnet er ikke i stand til at benytte en klapvogn købt i almindelig handel på grund af manglende
krops – og/eller hovedstøtte.
Barnet er for stor til at benytte klapvogn købt i alm. handel.
Ved bevilling af klapvogn skal der vurderes, om barnet er kompenseret i det væsentligste med
allerede bevilgede hjælpemidler, evt. med tilretning af disse med andre hjul.

Formål
At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion ved at børn kan blive transporteret over længere
afstande udendørs.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•

Specialklapvogn.
Specialtilpasning.
Tilbehør.
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Standardklapvogn og udstyr.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Ingen særlige forhold.
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Lupper og luplamper

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Blinde og svagtseende med max synsrest på 0,3 på det bedste øje.
Derudover skal der være tale om væsentlige aktiviteter i dagligdagen, der ikke i det væsentligste kan
afhjælpes på anden vis.

Formål
At kompensere for nedsat syn og derved, at borgeren får mulighed for selvstændigt at fastholde/varetage
væsentlige daglige aktiviteter, hvor synet har afgørende betydning.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•

Håndlæselup med eller uden lys.
Lommelyslup.
Luplampe evt. monteret med tillægslinse.
Påhæftningslup til alm. skrivebordslampe.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•

Almindelige lamper der kan købes i alm. handel.
Drift og vedligeholdelse.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Der samarbejdes med Kommunikationssamarbejde Midt.
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Løftehjælpemidler: Personløftere, loft- eller vægmonterede

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Boligindretning
Lov om social service, §116
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for
den pågældende.

Målgruppe
Borgere uden stand- og/eller gangfunktion, der opfylder følgende kriterier:
•
•
•

Borgere kan ikke forflyttes ved hjælp af øvrige forflytningshjælpemidler.
Hvis mobil personløfter ikke kan benyttes på forsvarlig vis i et andet rum i boligen (ex. stuen).
Hvis mobil personløfter af arbejdsmiljømæssige grunde er uforsvarlig (ex. ved svær overvægt).

Formål
At borgeren kan blive hjulpet med forflytning og derved at kompensere for en nedsat eller manglende
gang- og/eller standfunktion.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•

Køremotor.
Standardløftesejl.
Lovpligtigt serviceeftersyn.
Reparation.

•
•
•

Enkeltskinne + opsætning.
Rumdækkende.
Udbedring af større skader ved nedtagning.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•
•
•

De lovpligtige eftersyn afholdes af kommunens leverandør.
Det forudsættes at de bygningsmæssige forhold gør det muligt at foretage opsætning.
Det udløser ingen loftlift at ægtefælle skal sove i samme rum, og der af den grund er pladsmangel.
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Løftehjælpemidler: Ståløfter

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med nedsat funktionsevne.
Endvidere indgår følgende kriterier for tildeling af ydelsen:
• En forflytningsvejleder har vurderet borgerens standfunktion og evne til at samarbejde.
• At en ståløfter ( i forhold til en personløfter) vil spare borger og hjælper for en forflytning i
forbindelse med toiletbesøg.
• Hvis en borgers funktionsniveau svinger over døgnet, kan der kun bevilges det hjælpemiddel der vil
kunne dække forflytningsbehovet hele døgnet rundt.

Formål
At kompensere for nedsat standfunktion og nedsat evne til at rejse sig fra siddende stilling, ved at borgeren
kan blive hjulpet med forflytning med mindst mulig belastning for hjælperen.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•

Ståløfter.
Standardståsejl.
Specialtilpassede ståsejl.
Reparation.
Serviceeftersyn.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Side 63 af 98

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Det forventes at forflytningsvejleder har skærpet opmærksomhed på, at hjælpemidlet til stadighed
anvendes forsvarligt i forhold til borgerens funktionsniveau.

Særlige forhold
Der kræves særlig instruktion.
Der kan være behov for bevilling af køreplader.
Udfører skal sikre, at arbejdet med ståløfter udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt jf. arbejdsmiljøloven.
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Orienteringshjælpemidler: Mobilitystok og markeringsstok

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Blinde og svagsynede borgere.

Formål
At kompensere for nedsat syn og derved at borgeren kan blive gjort opmærksom på forhindringer og
niveauforskelle og derved kunne færdes selvstændigt udendørs.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Mobilitystok.
Markeringsstok.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.
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Særlige forhold
Det kræver særlig instruktion.
Ansøgning om disse stokke skal udredes gennem Center for Syn og Hjælpemidler.
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Senge: Barnesenge

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Børn der har behov for hjælp til forflytning og lejring.
Højdeindstillingen skal være nødvendig for at kunne hjælpe barnet i forbindelse med forflytning og lejring.

Formål
At kompensere for at barnet har brug for hjælp til forflytning og lejring.
At forældre og hjælpere får mulighed for at hjælpe med forflytning og lejring på hensigtsmæssig vis.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Barnesenge med/uden el-indstilling i højde og liggeflade.
Tilbehør og specialtilpasning.
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Standardbarneseng.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Seng, der skal være med ekstra høje sider af hensyn til barnets sikkerhed, kan bevilges som merudgift.

Side 68 af 98

Senge: Plejeseng med elfunktioner

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere som har brug for hjælp til personlig hygiejne.
Endvidere indgår følgende kriterier i tildeling af ydelsen:
•
•

Hvis sengen er nødvendig af hensyn til plejepersonalets eller pårørendes arbejdsmiljø.
Ved hurtig progredierende sygdomsforløb, kan der bevilges en plejeseng, hvis det skønnes, at der
indenfor en kortere tidshorisont bliver behov for pleje i sengen.

Formål
At kompensere for dårlig arbejdsstilling for hjælper.
At borgeren kan få hjælp til personlig hygiejne med mindst mulig risiko for personale/pårørende, når det er
nødvendigt.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•

Seng med 2 motorer med delt liggeflade.
Seng med 3 motorer med delt liggeflade.
Seng med 4 motorer med delt liggeflade.
Sengeindsats med el-funktion.
Reparation.

Tilbehør:
• Madras, standard skummadras.
• Sengegalge.
• Overtræk til sengehest.
• Sengeforlænger.
• Sengestøttegreb.
• Lavbygningskit.
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Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Almindelige elevationssenge, hvor liggeflade ikke kan hæves eller sænkes.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Det kan kræve særlig instruktion.
Udførerdelen sikrer sengens placering således, at arbejdet omkring sengen kan udføres sikkerhedsmæssigt
forsvarligt jf. arbejdsmiljøloven.

Side 70 af 98

Senge: Ryglæn, indstillelige

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Fysisk handicappede med lunge/hjerteproblemer, der har behov for at ligge med hævet hovedgærde, og
behovet kan ikke løses med ekstra puder.

Formål
At kompensere for nedsat lunge- eller hjertefunktion ved at give borgeren mulighed for at sove i sin seng
på trods af vejrtræknings- og/eller hjerteproblemer.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Ryglæn, manuel.
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Elektrisk ryglæn.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.
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Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Man skal være opmærksom på sengetype i forbindelse med montering/fastgørelse.

Side 72 af 98

Siddemøbler: Arbejdsstole

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere med nedsat funktionsevne, der opfylder følgende kritierier:
•

•
•
•
•

Borgeren har ikke standfunktion over længere tid, og er afhængig af en arbejdsstol i forbindelse
med varetagelse af de daglige gøremål, der som udgangspunkt udføres stående, f.eks. madlavning
og opvask.
Det skal vurderes, om almindelige stole/kontorstole eller brug af rollator med sæde, - eller lignende
alternative løsninger vil kunne dække behovet.
Borgere der ikke uden arbejdsstol m. centralbremse er i stand til selvstændigt at sætte sig ind til
spisebordet.
Funktionsnedsættelsen nødvendiggør behov for motor til højderegulering.
Borgerens vægt skal vurderes i forhold til valg af gaspatron.

Formål
At borgeren bliver kompenseret for manglende evne til at varetage basale ADL-funktioner (Almindelige
Daglige Gøremål) i hjemmet.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•

Ståstøttestol.
Arbejdsstol med gaspatron til højderegulering og centralbremse.
Arbejdsstol med motor til højderegulering.
Reparation.
Tilbehør og specialtilpasning.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•

Almindelige kontorstole.
Arbejdsstole med bremse til APV-brug.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•
•
•

OBS på borgerens vægt ved produktvalg.
Der kan være behov for instruktion.
OBS på underlag ved valg af hjul.

Side 74 af 98

Tryksårsforebyggende hjælpemidler (antidecubitushjælpemidler): Madrasser

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere der har tryksår eller er tryktruet.

Formål
At modvirke dannelse eller forværring af allerede opstået tryksår.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•
•

Skummadras – hel/topmadras.
Luftmadras, statisk – topmadras.
Luftmadras, dynamisk, vekseltryk – hel/topmadras.
Inkontinensbetræk.
Pumpe.
Reparation.

Valg af madras træffes ud fra en faglig risikovurdering i samarbejde med hjemmeplejen/sygeplejen (ex.
vurderes der ift. mobilitetsevne, ernæringstilstand, borgers vægt, kredsløb og antal timer i seng).

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•
•

Topmadras i almindeligt skum.
Fibermadras.
Syntetisk- og medicinsk lammeskind.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning i samarbejde med plejen.

Særlige forhold
Nogle dynamiske madrasser kræver løbende vedligeholdelse.
Det kan være nødvendigt at montere sengehesteforhøjere – se på den samlede madrashøjde (fra
madrasoverkant til sengeheste skal der være 20-22 cm.).
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Tryksårsforebyggende hjælpemidler (antidecubitushjælpemidler): Puder

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere der har tryksår eller er tryktruet.

Formål
At kompensere for risiko for udvikling/forværring af tryksår ved at modvirke dannelse eller forværring af
allerede opstået tryksår.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•
•
•
•

Skumpuder.
Gelepuder.
Luftpuder.
Inkontinensbetræk.
Pumpe.
Reparation.

Valg af pude træffes ud fra en faglig risikovurdering, evt. i samarbejde med hjemmeplejen/sygeplejen.
Der bevilges kun puder til almindelige stol, hvis borgeren kun kan flytte sig med meget besvær eller med
hjælp.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Udskiftning af betræk til puden.
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Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.

Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.
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Ure: Armbåndsure og lommeure

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere der opfylder kriterierne for bevilling af synshjælpemidler (man må max. kunne se 6/18 på det
bedste øje).
Kriterier:
•
•

Det er ikke muligt for borgeren at aflæse klokken på et egnet armbåndsur.
Det er ikke muligt for borgeren at aflæse klokken på et vægur.

Formål
•
•

At borgeren ved hvad klokken er.
At kompensere for nedsat syn.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Punktur.
Armbåndsur eller lommeur med tale.
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Drift og almindelig vedligeholdelse.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Der foretages individuel vurdering ift. borgerens behov.
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Vægte: Bagevægt med syntetisk tale

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere der opfylder kriterierne for bevilling af synshjælpemidler (man må max. Kunne se 6/18 på det
bedste øje).
Der skal være et væsentligt behov for selvstændigt at skulle benytte bagevægt i forbindelse med
madlavning og/eller bagning.
Det skal være afprøvet, om der i almindelig handel findes bagevægt som er egnet, alene eller sammen med
lup.

Formål
At kompensere for nedsat syn og at borgeren derved får mulighed for at kunne klare madlavning og
bagning uden hjælp fra andre.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Bagevægt med syntetisk tale.
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Drift og almindelig vedligeholdelse.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Side 82 af 98

Vægte: Personvægt med syntetisk tale

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Målgruppe
Borgere der opfylder kriterierne for bevilling af synshjælpemidler (man må max. Kunne se 6/18 på det
bedste øje). Derudover skal følgende kriterier være opfyldt:
•
•

Der skal foreligge lægelig dokumentation for at der er behov for hyppig vægtkontrol.
Borgeren har ikke andre muligheder for at blive vejet jævnligt eller har mulighed for at få hjælp af
en person, der kan aflæse en almindelig personvægt.

Formål
At kompensere for nedsat syn og give borgeren mulighed for at kunne blive vejet på personvægt uden
hjælp fra andre.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Personvægt med syntetisk tale.
Reparation.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Drift og almindelig vedligeholdelse.

Leverandører
Kommunens leverandør.
Der er endvidere mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen inden for hjælpemidler.
Hjælpemiddelteamet rådgiver om det frie valg.
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Pris
Ydelsen er et gratis udlån.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
Ingen særlige forhold.
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Lovgrundlag, lov om social service, §113
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt.
Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.
Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.
Stk. 3. Hjælpen udgør 50

pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere

end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning
af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.
Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.
Stk. 6. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

nærmere regler om
1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og
2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode.
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Elscootere

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, § 113
§ 113,1:
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt.
Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Målgruppe
Borgere med stærkt begrænset gangfunktion, hvor gangdistancen ikke er alderssvarende, og følgende
kriterier opfyldes:
•
•
•
•
•
•

Borgeren skal have et væsentligt behov for at kunne færdes selvstændigt og for at fastholde daglige
aktiviteter udenfor hjemmet flere gange om ugen.
Det skal vurderes, om borgerens behov alternativt vil kunne dækkes af en trehjulet cykel, rollator
eller transportkørestol med ledsager.
Det skal vurderes, om borgerens aktiviteter ikke med rimelighed kan dækkes af andre tilbud – ex.
Alternative indkøbsmuligheder, midttrafik, kommunal kørsel til egen læge/speciallæge.
Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-scooter på forsvarlig vis i trafikken.
Borgere, som har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler) kan kun bevilges el-scooter, hvis
det lægeligt dokumenteres, at misbruget er under behandling og ikke påvirker evnen til at færdes
forsvarligt i trafikken.
Hvis borger er permanent kørestolsbruger, men selvstændigt kan forflytte sig over på el-scooter,
eller har en ubetydelig gangdistance (aldersrelateret), kan el-scooter bevilges efter § 113, stk. 5,
som udlån uden udgift for borgeren.

Formål
At kompensere for en væsentligt nedsat gangfunktion ved at give borgeren mulighed for at færdes udenfor
hjemmet og dermed opretholde en aktiv alderssvarende tilværelse.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

3-hjulet el-scooter.
4-hjulet el-scooter.

Hvis det vurderes nødvendigt med en rollatorholder, stokkeholder, specialaffjedring eller lign., bevilges
dette efter § 113, stk. 4, uden udgift for borgeren.
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Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•
•

Drift og vedligholdelse.
Reparation.
Udskiftning

Leverandører
Privat leverandør.
Der er valgmulighed mht. leverandør.

Pris
Kommunen yder 50 % tilskud til 3-hjulet eller 4-hjulet el-scooter, dog max. 8.995,- kr. (pr. 1/10 2010).

Opfølgning
Der foretages ingen opfølgning.

Særlige forhold
Borger skal selv indkøbe hos momsregistreret forhandler og vil efterfølgende få indbetalt kommunens
tilskud på NEM-konto efter fremsendelse af betalt faktura.
Der kan være behov for at benytte elscooter i sammenhæng med handicapbil.
Ved nødvendige reparationer, herunder udskiftning af batteri og ansøgning om udskiftning af køretøj
kontaktes den bevilgende myndighed.
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Lovgrundlag, lov om social service, §116
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for
den pågældende.
Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden

håndværker end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen udføre og
få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået
udført boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. På samme måde kan
ansøgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har anvist.
Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge håndværker og
materialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til boligindretning, herunder om krav til håndværker samt
om muligheden for at indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og aftale om reetablering og
betingelserne herfor.
Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som
opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke
kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov.
Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 4, medmindre det drejer sig om
personer, der har en hjælpeordning efter § 96.
Stk. 6. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk.
1, 2 og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved
pant i ejendommen.
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Dørtrin

Service
Boligindretning
Lov om social service, § 116.
§ 116,1:
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for
den pågældende.

Målgruppe
Borgere med nedsat funktionsevne, der falder inden for følgende kriterier:
•
•
•

Borgeren har væsentlig faldrisiko og færdes indendørs med eller uden rollator.
Hvis det er nødvendigt, for at borgeren kan komme rundt i boligen i kørestol/badestol m. hjul –
med eller uden hjælper.
Det skal indgå i vurderingen, om der er tale om en længerevarende foranstaltning, og om behovet
kan løses ved udligning med faste plastramper eller løse dørtrinsramper.

Formål
At kompensere for en nedsat gangfunktion og at borgeren kan færdes sikkert i boligen med mindst mulig
faldrisiko – med eller uden ganghjælpemidler.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Fjernelse af dørtrin (erstattes af tynd metalplade).
Reetablering af dørtrin i lejebolig.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Fjernelse af dørtrin til de rum i boligen, hvori der ikke foretages væsentlige aktiviteter.

Leverandører
Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelteamet.
Anden leverandør kan vælges mod betaling af evt. merudgift.

Pris
Ydelsen er gratis for borgeren.
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Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•
•
•
•

I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer. Der søges samtidig
om fritagelse for reetablering.
I ejerboliger foretages ikke reetablering.
Andelsbolig sidestilles med ejerbolig.
Borgeren skal gøres opmærksom på, at der ikke kompenseres for evt. trækgener pga. af det
manglende dørtrin.
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Døråbnere

Service
Hjælpemidler
Lov om social service, §116,1.
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for
den pågældende.

Målgruppe
Kørestolsbrugere med nedsat kraft og bevægelighed.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der skal som udgangspunkt være tale om et dagligt behov.
Døråbneren skal være nødvendig for at kunne komme ind/ud af boligen .
I særlige tilfælde kan der bevilges ekstra døråbner til have- eller altandør.
Det indgår i vurdering af behovet, hvor stor en del af hverdagen der er personhjælp til rådighed
Det skal vurderes om boligen på længere sigt er egnet.
Det skal vurderes om behovet kan løses alternativt med manuelle tiltag (gribetang, snoretræk el.
lign).
Som udgangspunkt bevilges til 1 udgang, dog kan der i særlige tilfælde bevilges 2 eller flere
døråbnere, hvis behovet skal løse adgangsforhold i en boligblok.
Det skal vurderes om behovet for døråbner i boligblokke bør løses af ejendommens
administration/boligselskab.
Hvor der er tale om børn, lægges der vægt på, at barnet i videst mulig omfang får mulighed for at
udføre de samme aktiviteter som deres jævnaldrende. Ex lukke dør til eget værelse.

Formål
At kompensere kørestolsbrugere med nedsat kraft og bevægelighed ved at borgeren kan komme ind og ud
af sin bolig ved egen hjælp.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•
•

Elektrisk døråbner på hoveddør og/eller Altan/havedør.
Elektrisk døråbner på fælles indgangsdør i opgang.
Elektrisk døråbner på fælles elevator.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
Reparation og vedligeholdelse.
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Leverandører
Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelteamet.
Anden leverandør kan vælges mod betaling af evt. merudgift.

Pris
Reparation og vedligeholdelse afholdes af borger. Udgiften kan evt. søges dækket efter Lov om social
service § 41 eller § 100 om merudgift.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer.
Andelsbolig sidestilles med ejerbolig.
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Platformslifte og løfteplatforme

Service
Boligindretning
Lov om social service, §116
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for
den pågældende.

Målgruppe
Borgere der er permanente kørestolsbrugere og som opfylder følgende kriterier:
•
•
•
•
•

Kørestolslift er nødvendig for at boligen er et egnet opholdssted for borgeren – valg af kørestolslift
vurderes ift. funktionsniveau.
Der skal være tale om udjævning af niveauforskel af adgangsforhold eller til rum, der benyttes
dagligt.
Det er en betingelse, at behovet ikke kan løses med løse eller fastmonterede ramper, eller ændret
anvendelse af boligens rum.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet, eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil
kunne løses ved flytning til anden bolig.
Det skal vurderes, om udgifterne ved ændringerne kan anses for rimelige ift. de opnåede
brugsmæssige fordele.

Formål
At borgeren bliver i stand til at fungere i boligen på trods af udendørs og/eller indendørs niveauforskelle og
derved at kompensere for ophævet gangfunktion og manglende evne til manuel forflytning.

Hvad kan borgere få hjælp til?
•
•

Kørestolslift ved udendørs adgangsforhold til boligen.
Kørestolslift ved indendørs niveauforskelle.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•
•

Lovpligtigt eftersyn.
Reparation.
Service.

Se i øvrigt under særlige forhold.

Side 93 af 98

Leverandører
Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelteamet.
Anden leverandør kan vælges mod betaling af evt. merudgift.

Pris
Lift og montering er gratis for borgeren, men borger afholder selv udgifter til lovpligtige eftersyn,
reparation og service. Udgiften kan evt. søges dækket efter Lov om social service §41 og §100.

Særlige forhold
•
•
•
•
•
•

I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer.
Bor ansøger i lejlighed med fælles trappeareal, vil dette også være omfattet af boligbegrebet
I lejebolig foretages reetablering iht. det udlejer kræver.
I ejerboliger kan det aftales, at den bevilgede trappelift returneres til kommunen efter endt brug.
Der vil så kunne aftales en nødtørftig reetablering.
Lovpligtige eftersyn skal afholdes af borger selv.
Hvis trappeliften alene anvendes af plejepersonale, så dækkes udgiften service og reparation af
kommunen efter regler om APV-hjælpemidler.
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Støtteanordninger: Gelændere

Service
Boligindretning
Lov om social service, §116
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for
den pågældende.

Målgruppe
Borgere med nedsat funktionsevne, der opfylder følgende kriterier:
•
•
•
•

Som udgangspunkt bevilges kun ekstra gelænder, hvis der i forvejen er opsat gelænder.
Som udgangspunkt bevilges kun gelænder til en udgang.
Gelænder til kælder bevilges, hvis der er væsentlige opgaver at udføre i kælderen.
Det skal indgå i vurdering, om der er tale om en længerevarende foranstaltning.

Formål
At kompensere for en nedsat kraft og balance ved at borgeren kan færdes på trapper og ved
niveauforskelle.

Hvad kan borgere få hjælp til?
Gelænder udendørs og/eller indendørs.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•
•

Gelænder langs trapper, der også er uforsvarlige for borgere uden nedsatte funktioner – f.eks.
trapper med uforsvarlige, dårligt vedligeholdte trin.
Støttegreb som kan købes i almindelig handel – men kommunen giver råd og vejledning ved
placering.
Gelændere med særlig udformning.

Leverandører
Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelteamet.
Anden leverandør kan vælges mod betaling af evt. merudgift

Pris
Ydelsen er gratis for borgeren.
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Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•
•
•

I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer. Der søges samtidig
om fritagelse for reetablering.
I ejerboliger foretages ikke reetablering.
Andelsbolig sidestilles med ejerbolig.

I lejebolig foretages reetablering, i henhold til det udlejer kræver.
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Trappelifte med stolesæde

Service
Boligindretning
Lov om social service, §116
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for
den pågældende.

Målgruppe
Borgere der ikke kan gå på trapper og som opfylder følgende kriterier:
•
•
•
•
•

Stoleliften er nødvendig, for at boligen er et egnet opholdssted for borgeren – valg af stolelift
vurderes ift. funktionsniveau.
Der skal være tale om udjævning af niveauforskel af adgangsforhold eller til rum, der benyttes
dagligt.
Det er en betingelse, at behovet ikke kan løses med løse eller fastmonterede ramper, eller ændret
anvendelse af boligens rum.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet, eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil
kunne løses ved flytning til anden bolig.
Det skal vurderes om udgifterne ved ændringerne kan anses for rimelige ift. de opnåede
brugsmæssige fordele.

Formål
At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion ved at gøre borgeren i stand til at fungere i
boligen på trods af niveauforskelle.

Hvad kan borgere få hjælp til?
Stolelift – sæde, skinner montering og evt. nødvendigt el-arbejde.

Hvad kan borgere ikke få hjælp til?
•
•
•

Lovpligtigt eftersyn
Reparation
Service

Se i øvrigt under særlige forhold.
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Leverandører
Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelteamet.
Anden leverandør kan vælges mod betaling af evt. merudgift.

Pris
Lift og montering er gratis for borgeren, men borger afholder udgifter til lovpligtige eftersyn, reparation og
service. Udgiften kan evt. søges dækket efter Lov om social service §41 og §100.

Opfølgning
Der foretages individuel opfølgning.

Særlige forhold
•
•
•
•
•
•
•

I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer.
Bor ansøger i lejlighed med fælles trappeareal, vil dette også være omfattet af boligbegrebet.
Der kan være mulighed for, at borger selv kan tilkøbe ex. ekstra skinner eller anden sædetype.
I lejebolig foretages reetablering iht. det, udlejer kræver.
I ejerboliger kan det aftales, at den bevilgede trappelift returneres til kommunen efter endt brug,
imod en nødtørftig reetablering.
Lovpligtige eftersyn skal afholdes af borger selv.
Hvis trappeliften alene anvendes af plejepersonale, så dækkes udgiften service og reparation af
kommunen efter regler om APV-hjælpemidler.
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