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Lovgrundlag og serviceniveau
Hjælpemidler og forbrugsgoder bevilges efter Servicelovens §§112 og 113 og
Ankestyrelsens retningsgivende principafgørelser.
Der tages udgangspunkt i kommunens politisk vedtagne serviceniveau.
Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har et fælles hjælpemiddeldepot og har fælles
udbud og rammeaftaler på området.
Hvem kan få bevilget et Hjælpemiddel eller et Forbrugsgode?
Personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Ved varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne forstås:
 Der er ikke udsigt til bedring inden for en overskuelig fremtid
 Behandlingsmulighederne skal være udtømte
Der kan ikke ydes hjælp til midlertidige funktionsnedsættelser, f.eks. infektion, forstuvninger eller
frakturer.
En forudsætning for støtte efter Serviceloven §§112,113 er, at hjælpemidlet eller forbrugsgodet ikke
kan bevilges efter anden lovgivning.
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, som ansøgeren selv har
anskaffet, inden bevilling er givet.
Overordnet mål med bevilling af Hjælpemidler og Forbrugsgoder efter Servicelovens § 112 og
§ 113:
 Hjælpemidlet afhjælper i væsentlig grad de varige følger af den nedsatte funktionsevne
- Ansøgeren bliver i stand til selvstændigt eller delvis selvstændigt at gennemføre en aktivitet
 Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet
- Der skal være tale om en hyppig tilbagevendende aktivitetsudførelse jævnligt fordelt over hele
året og i løbet af ugen
 Hjælpemidlet skal være nødvendigt for at kunne udøve erhverv

Hjælpemidler efter § 112
er produkter, der er fremstillet specielt med henblik på at kompensere for en varig fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse.

Forbrugsgoder efter § 113
er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den
almindelige befolkning som målgruppe. Forbrugsgoder er således ikke fremstillet specielt for at
afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde afhjælpe den nedsatte
funktionsevne.
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Der kan kun ydes hjælp, når udgiften i den enkelte ydelsessituation overstiger 500 kr.
Årsagen, til at der skelnes mellem hjælpemidler og forbrugsgoder, er, at der ifølge lovgivningen er
fastsat en egenbetaling på forbrugsgoder.
Undtaget for egenbetaling er dog, hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel til at
afhjælpe den nedsatte funktionsevne.
Egenbetalingen bygger på princippet om, at en borger med en nedsat funktionsevne ikke skal betale
for de merudgifter, som er en følge af den nedsatte funktionsevne. Det offentlige skal på den anden
side heller ikke betale de udgifter, som borgeren selv skulle have afholdt, hvis borger ikke havde haft
en nedsat funktionsevne.

Sædvanligt indbo:
En del forbrugsgoder indgår i sædvanligt indbo. Det kan dreje sig om borde, almindelige stole,
almindelige senge, telefoner, iPad m.v.
Den almene samfundsudvikling definerer, hvilke forbrugsgoder der betragtes som sædvanligt indbo.
Sædvanligt indbo, som normalt findes i ethvert hjem som måtte ønske det, kan ikke bevilges.

Vedligeholdelse, reparation og udskiftning
Hjælpemidler: Reparation og udskiftning ydes efter
Hjælpemiddelbekendtgørelsen
Forbrugsgoder: Reparation og udskiftning ydes som oftest ikke.

behov

og

i

henhold

til

Borger skal selv vedligeholde det lånte hjælpemiddel og betale udgifter til drift, rengøring og
vedligeholdelse.
Batteriskift bevilges, når batterierne ikke kan købes i almindelig handel, og når det drejer sig om
batterier, som borger ikke kan eller bør udskifte selv.

Frit valg af hjælpemidler/forbrugsgoder
Frit valg giver mulighed for, at borgeren selv kan vælge en anden leverandør end kommunens.
Undtaget for frit valg mulighed er forbrugsgoder uden egenbetaling og APV hjælpemidler.
Ved ”frit valg” ordningen skal borgeren selv afsøge markedet vedrørende hjælpemidler og
leverandører.
Kommunen kan maximalt yde støtte med et beløb svarende til den pris, som kommunen kan skaffe
hjælpemidlet til.
Hjælpemiddelafdelingen vurderer, inden der ydes støtte, om produktet opfylder kommunens
vurdering af borgers specifikke behov.
Adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed,
som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som borger ønsker selv at anskaffe.
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Sagsgang
Alle ansøgninger bliver registreret i en elektronisk journal.
De sagsbehandlende terapeuter sørger for indsamling af nødvendige oplysninger, inden der træffes
en afgørelse.
En individuel konkret vurdering, med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, danner
grundlag for afgørelsen.
Ved ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder vil der ofte blive foretaget et besøg hos borger,
inden afgørelse om bevilling eller afslag.
I særlige tilfælde inddrages specialister i forbindelse med afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.
Såfremt der indgår oplysninger, som borgeren ikke er bekendt med, og som vægter negativt i
afgørelsen, sendes sagen i partshøring hos borgeren, inden der træffes en afgørelse.
Hvad forventes af ansøger?
Borgere har, efter Retssikkerhedslovens § 11, pligt til at medvirke aktivt til få de oplysninger frem,
som er nødvendige for at afgøre hvilken hjælp, man er berettiget til.
Kommunen kan anmode om lov til at indhente oplysninger hos fx egen læge, speciallæge,
fysioterapeut.
Borger skal være villig til at deltage i funktionsundersøgelser og afprøve andre løsningsmuligheder
end det ansøgte.
Hvis en borger ikke ønsker at medvirke ved oplysningen af sin sag, træffes en afgørelse på det
foreliggende grundlag, og de manglende oplysninger kan resultere i et afslag.
Kommunen skal oplyse om denne konsekvens, inden der træffes en afgørelse.

Tidsbegrænset udlån af hjælpemidler i forbindelse med midlertidigt nedsat
funktionsevne. Serviceloven § 113b
Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode
til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i
§ 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt.
Hensigten er:


At undgå hospitalsindlæggelser og sikre at borgeren kan opholde sig i eget hjem i situationer
med midlertidig svækkelse som følge af sygdom.



Fastholdelse på jobbet og under uddannelse med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Midlertidigt udlån af hjælpemidler i forbindelse med et rehabiliterings forløb. Serviceloven
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§ 83a
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til
personer med nedsat funktionsevne, hvis det vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne
og dermed nedsætte behovet for hjælp. Kommunen er forpligtiget til at stille hjælpemidler midlertidigt
til rådighed til borgere i et rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at borgeren kan blive helt eller
delvis selvhjulpen indenfor et eller flere af fokusområderne.
Midlertidigt udlån af hjælpemidler til borgere med en genoptræningsplan. Sundhedsloven §
140
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra
sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning jf. § 84 om genoptræningsplaner.
I den forbindelse skal borgerne have stillet de hjælpemidler til rådighed, der er brug for i
træningsperioden.

Afgørelse og mulighed for at anke en afgørelse





Bevilling af hjælpemiddel efter § 112 meddeles mundtligt til borgeren af den sagsbehandlende
terapeut.
Bevilling af større forbrugsgode efter § 113 meddeles skriftligt med hvilke betingelser
forbrugsgodet er bevilget.
Afslag på ansøgning om hjælpemiddel og forbrugsgode meddeles mundtligt til borgeren med
vejledning om ankemulighed.
Hvis borgeren ønsker det, sendes et skriftligt afslag med anke-vejledning.

Borgeren kan anke en afgørelse.
Kommunen/sagsbehandlende terapeuter kan kontaktes ved behov for hjælp til at anke.
Anke indgives til kommunen/sagsbehandlende terapeuter, inden 4 uger i forhold til dato for
modtagelse af afgørelsen.
Anken kan indgives mundtligt eller skriftligt.
Afgørelsen bliver derefter revurderet.
Fastholder kommunen afgørelsen, sendes sagens akter til Ankestyrelsen og kopi sendes til borgeren.
Borgeren modtager svar direkte fra Ankestyrelsen.

Arbejdsredskaber til plejen/APV hjælpemidler
Efter Arbejdsmiljølovens bekendtgørelse nr. 1109 af 15.12.1992, har arbejdsgiver pligt til at sørge
for, at arbejdsmiljøet er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder hjemmets
indretning.
Den ansvarlige leder er således forpligtet til at stille egnede tekniske hjælpemidler og nødvendige
personlige værnemidler til rådighed for medarbejderne. Eksempelvis hjælpemidler, som
plejepersonalet bruger til at hjælpe en borger med at komme fra seng til stol m.m.
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Arbejdsstol / ståstøttestol § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:

Hvem kan modtage hjælpemidlet?

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:



Borger der kun kan stå i kortere tid af
gangen på grund af nedsat balance,
udtrætning, skånehensyn eller smerter.



Borger er afhængig af at sidde ned i
forbindelse med varetagelse af daglige
gøremål under køkkenarbejde, som normalt
udføres stående, og som ikke kan anvises
andre siddemuligheder, f.eks. rollator.



Borger der på grund af nedsat funktionsevne
ikke er i stand til at trække en almindelig stol
ind til eller ud fra et bord.



Arbejdsstol med manuel indstilling af sæde
ryg og armlæn.



Arbejdsstol med centralbremse og individuel
tilpasning.



Højdeindstilling med gasfjeder eller elektrisk.



Ståstøttestol med nødvendig individuel
tilpasning.



Standard kontorstole er omfattet af
sædvanligt indbo og kan ikke bevilges.
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Badebænk/ badetaburet § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

 Borger der kun kan klare at stå op i kort tid i
forbindelse med personlig hygiejne.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

 Badebænk/badetaburet - oftest højde
indstillelig.
 Mulighed for ryglæn på badebænk.

Bemærkninger:
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Badekarsæde / badekarbræt § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:



Borger der kun kan klare at stå op i kort tid i
forbindelse med personlig hygiejne.



Borger der ikke er i stand til at komme ind og
ud af badekar på forsvarlig vis.



Badekarbræt / badekarsæde, der hviler på
badekarrets kant.



Mulighed for greb på sædet.



Badekarsædet kan være med drejefunktion.



Borger skal selv sørge for skridsikkert
underlag i badekarret.
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Dørtrinsramper § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger der anvender kørestol eller rollator
indendørs og som ved hjælp af
dørtrinsramper kan passere dørtrin forsvarligt
med hjælpemidlet.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Dørtrinsramper i forskellige højder.



Montering varetages af kommunen.



Kommunen retablerer ikke.

Bemærkninger:
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El-kørestol med manuel styring (Elscooter) § 113
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

•

Borger med stærkt begrænset
gangfunktion/gangdistance, der
forhindrer færden i nærområdet og
deltagelse i sociale aktiviteter set i
forhold til alder.



Borgers transportproblem kan ikke
afhjælpes med et gangredskab,
manuel kørestol eller andre
transportmidler herunder offentlig
transport, handicapkørsel, handicapbil
bevilget af det offentlige eller egen bil
såfremt borger selvstændigt kan køre
den



Borger skal kunne forflytte sig til /fra
el scooteren selvstændigt.



Borger, som har et ønske om eller
behov for at færdes selvstændigt flere
gange ugentligt året rundt til
nødvendige og ønskede daglige
aktiviteter i nærområdet.

Hvad indgår i bevillingen af
hjælpemidlet/forbrugsgodet?

Serviceloven betragter
el scooter som et forbrugsgode
§113 er inddelt således, at en el scooter
kan bevilges på 3 måder efter en konkret
og individuel vurdering :
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A

Bevilling efter §113 stk. 3 :
Bekendtgørelsens §20 stk. 1.


Almindelig standard el scooter
Tilskud på 50 % af
anskaffelsesprisen på et almindeligt
standardprodukt.
Borger køber selv produktet
Borger får ejendomsretten og
skal selv sørge for og betale for
reparation, drift og
vedligeholdelse.
Udskiftning af el scooter ydes der
ikke hjælp til.
Opladnings- og opbevaringsmulighed
kan kommunen ved behov bevilge,
efter en konkret og individuel
vurdering.

B

Bevilling efter §113 stk. 4 :
Bekendtgørelsen §20 stk. 2:


Nr 1: Hvis hjælpemidlet er dyrere
end et almindeligt standardprodukt.
Reparation :
Der kan ydes tilskud til halvdelen
af udgiften.
Ved behov for reparation skal
borger kontakte kommunen.



Nr 2: Hvis hjælpemidlet
nødvendiggør særlig indretning:
Tilskud på 50% af
anskaffelsesprisen på et almindeligt
standardprodukt og nødvendige
merudgifter til den særlige kvalitet
eller indretning.
Borger køber selv produktet, men
kommunen skal oplyse om,
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funktionelle krav til produktet, der
kan ydes støtte til.
Borger får ejendomsretten og
skal selv sørge for og betale for
drift og vedligeholdelse.
Udskiftning af el scooter er en
mulighed efter en konkret og
individuel vurdering.
Opladnings- og
opbevaringsmulighed kan
kommunen ved behov bevilge,
efter en konkret og individuel
vurdering.
Reparation:
Der ydes udelukkende tilskud til
reparation af den særlige indretning
Ved behov for reparation skal borger
kontakte kommunen.

C

Bevilling efter §113 stk. 5:
Bekendtgørelsens §20 stk. 3.


Hvis el scooter udelukkende
fungerer som hjælpemiddel
Hjælp ydes til de fulde
anskaffelsesudgifter til den bedst
egnede og billigste el scooter
Kommunen udlåner el scooteren
Frit valg er ikke en mulighed for
borger
Udskiftning af el scooter er en
mulighed efter en konkret og
individuel vurdering
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Opladnings- og
opbevaringsmulighed kan
kommunen ved behov bevilge
efter en konkret og individuel
vurdering
Der ydes hjælp til dæk og slanger,
hvis der er behov for mere end én
udskiftning inden for 12 løbende
måneder. Dokumentation skal
foreligge.

Bemærkninger:

•

Opbevaring af el scooter skal være en
mulighed.

•

Det er en betingelse, at borger er i
stand til at manøvrere el scooter på
forsvarlig vis

•

Helbredsmæssige forhold, herunder
eventuelle medicin- og
misbrugsproblematikker vil indgå i
vurderingen af borgers evne til at
færdes forsvarligt i trafikken. Der kan
være behov for at anmode om lov til at
indhente oplysninger hos fx egen læge,
speciallæge, fysioterapeut.

•

Ved bevilling af el scooter kan hjælp til
indkøb muligvis ikke bevilges eller
bortfalde
Principafgørelse 40-19
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El-kørestol med motoriseret styring til inden- og udendørs brug
(Joystik) § 112
Udover de generelle betingelser gælder:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

•

Borger som har en så betydelig nedsat gangog armfunktion, at de ikke selvstændigt kan
komme omkring i hjemmet/udenfor hjemmet i
en manuel kørestol.
Borger skal samtidig have et væsentligt
behov for selvstændigt at færdes udendørs i
nærområdet.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:

•

El-kørestol med joy-stikstyring.

•

Nødvendig individuel tilpasning af elkørestolen, herunder siddepude.

•

Udskiftning af batterier.

•

Borger skal være i stand til at manøvrere elkørestolen på forsvarlig vis.

•

Helbredsmæssige forhold, herunder
eventuelle medicin- og
misbrugsproblematikker vil indgå i
vurderingen af borgerens evne til at færdes
forsvarligt i trafikken. Der kan være behov for
at anmode om lov til at indhente oplysninger
hos fx egen læge, speciallæge, fysioterapeut.

•

Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er
behov for mere en én udskiftning inden for 12
løbende måneder. Der skal foreligge
dokumentation.
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El-kørestol med motoriseret styring til indendørs brug § 112 (Joystik)
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger som har en så betydelig nedsat
gang- og armfunktion, at de ikke
selvstændigt kan komme omkring i hjemmet
i en manuel kørestol.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



El-kørestol med joy-stikstyring.



Nødvendig individuel tilpasning af elkørestolen, herunder siddepude.



Udskiftning af batterier.



Det er en betingelse, at borger er i stand til
at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig vis.



Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der
er behov for mere end én udskiftning inden
for 12 løbende måneder. Der skal foreligge
dokumentation.

Bemærkninger:

16

Forhøjerklodser / -ben § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:



Borger der på grund af funktionsnedsættelse
eller smerter har svært ved at rejse sig fra seng
eller hvilemøbel.



Borger som selvstændigt eller med støtte fra
hjælper kan rejse sig fra egne møbler, når de
bliver forhøjet.



Forhøjerklodser og forhøjerben.



Monteres af kommunen.



Forhøjelsen er betinget, at det er stabilt og
forsvarligt.
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Gangbord § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger med nedsat gangfunktion og/eller
balance, som skal overføre en væsentlig del
af vægtbæringen fra ben til arme, og som
ikke kan afhjælpes med rollator med
underarmsstøtte.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Gangbord med højdeindstilling.



Evt. tilpasning og tilbehør.



Benyttes primært indendørs.



Der kan være behov for at fjerne nogle
dørtrin i hjemmet.

Bemærkninger:
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Gangbuk § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger med nedsat gangfunktion og/eller
nedsat balance såfremt brug af stokke ikke
kan afhjælpe den nedsatte gangfunktionen.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Gangbuk.

Bemærkninger:



Som udgangspunkt kan der kun bevilges én
gangbuk.



Udskiftning af dupsko efter behov.
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Gelænder § 113
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger med nedsat gangfunktion og/eller nedsat
balance i forhold til trappegang

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Gelænder betragtes som forbrugsgode og
bevilges i henhold til enten § 113 stk 3 eller stk 5

Bevilling efter stk. 3:
 Borger har i forvejen 1 gelænder.
Borger kan klare at bruge trappen uden brug af
nr. 2 gelænder, - men det vil lette trappegang
betydeligt med et gelænder mere.
Nr 2 gelænder har således en
forbrugsgodeværdi for borger.


Tilskud kan ydes på 50 % af
anskaffelsesprisen på et almindeligt
standardprodukt.( Max pris pr
løbende meter, oplyses ved bevilling.)



Borgeren bestiller og betaler selv for produktet og
sender faktura til kommunen, der refunderer max
50% af standardpris oplyst i bevillingsbrev.



Borgeren får ejendomsretten og skal selv sørge
for og betale reparationer, drift og
vedligeholdelse.



Kommunen reparerer, udskifter, nedtager og
reetablerer ikke.

Bevilling efter stk. 5:
 Borger har i forvejen 1 gelænder.
 Borger kan ikke komme op og ned uden
gelænder i begge sider, f.ex hvis borger kun kan
bruge den ene arm. Gelænder nr 2 betragtes
derfor som hjælpemiddel.
 Borger skal selv være opdateret på
boligselskabets regler, krav og indhente tilladelse
 Kommunen bevilger gelænder og montering og
evt. reparation
 Gældende for både leje-og ejerboliger:
Kommunen fjerner ikke gelænder og retablerer
ikke.
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Undtaget :
Fællesarealer i lejebolig:

Kommunen retablerer, hvis udlejer ønsker dette.


Reetableringen består af nedtagning og fyldning
af skruehuller.

Bemærkninger:
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Glidelagen (med satinstykke i midten) § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger som med et glidelagen vil blive
selvhjulpne i forhold til at vende sig og/eller
flytte sig i sengen.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Glidelagner i forskellige størrelser.



Ved behov kan der bevilges 2 stk af hensyn
til vask.



Udskiftning ved behov.



Borger vejledes i brug af almindelig glat
lagen og glat nattøj.

Bemærkninger:
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Hvilestol med særlig indretning § 112 eller 113, stk. 5
Udover de generelle betingelser gælder følgende:


Borger med betydelige smerter og/eller
nedsat kraft i arme og ben og som ikke
selvstændigt kan rejse sig fra en almindelig
hvilestol, selvom den er tilpasset.



Borger kan kun selvstændigt komme op/ned
af eller sidde i hvilestol, når den er
specialtilpasset med elmotorer og/eller
polstring. Borger skal kunne udnytte sin
selvstændighed i hjemmet i forhold til
aktiviteter.



Borger, der ved bevilling af hvilestol, opnår
det eneste relevante alternativ til at ligge i
sengen.

Hvad indgår i bevillingen af
hjælpemidlet/forbrugsgodet?



Specialtilpasset hvilestol med individuel
tilpasset polstring og/eller el-funktioner.

Bemærkninger:



En almindelig hvilestol med en fast
sædehøjde, armlæn og manuel rygindstilling
eller vippefunktion er sædvanligt indbo.



Principafgørelse 73-16

Hvem kan modtage hjælpemidlet?

23

Kørepose § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

•

Kørestolsbruger, som pga. nedsat kraft og
bevægelighed ikke selvstændigt kan klare
påklædning af almindeligt udendørs tøj efter
årstiden.

•

Kørestolsbruger som pga. sygdom er særligt
kuldefølsomme og med et særligt behov,
som ikke kan afhjælpes med almindeligt
udendørs tøj svarende til årstiden.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

•

Kørepose.

Bemærkninger:

•

Der skal være behov for udendørs færden
flere gange ugentligt året rundt.
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Kørestol – aktiv § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger med svært nedsat eller ophævet
gangfunktion og/eller et helt særligt
skånebehov og med et højt aktivitetsniveau i
dagligdagen i og udenfor hjemmet.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



En let og aktiv kørestol.



Nødvendig individuel tilpasning af kørestolen,
herunder siddepude.



Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er
behov for mere end én udskiftning indenfor
12 løbende måneder. Der skal foreligge
dokumentation.

Bemærkninger:
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Kørestol – manuel § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger der ikke har nogen gangfunktion eller
har betydeligt nedsat gangfunktion og som kun
kan opretholde en aktiv dagligdag i og udenfor
hjemmet ved brug af en kørestol.
Borgers nedsatte gangfunktion kan ikke
afhjælpes med et gangredskab.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:



En sammenklappelig kørestol med diverse
indstillingsmuligheder.



Nødvendig individuel tilpasning af kørestolen,
herunder siddepude.



Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er
behov for mere end én udskiftning indenfor 12
løbende måneder. Der skal foreligge
dokumentation.
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Kørestol – komfort § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:



Borger, der ikke har nogen gangfunktion eller
har betydeligt nedsat gangfunktion.



Borger har behov for korrektion af
siddestillingen eller særlig komfort, som ikke
kan tilgodeses i standardkørestol med
tilpasninger.



Borger, der ikke selv er i stand til at skifte
stilling i kørestolen og som har et væsentligt
behov for kip-funktion.



Manuel komfortkørestol med polstret
sæde/ryg, fleksibel vinkelindstilling af ryg, kip
funktion af sæde/rygdel og evt. eleverbare
benstøtter.



Specialtilpasning. Diverse nødvendigt tilbehør,
herunder siddepude.



En komfortkørestol kræver som udgangspunkt
hjælp til indstilling af kipfunktion og
manøvrering af stolen.



Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er
behov for mere end én udskiftning indenfor 12
løbende måneder. Der skal foreligge
dokumentation.
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Kørestol – transport § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger med en kort udendørs gangdistance.
Borgers nedsatte gangfunktion og
gangdistance kan ikke afhjælpes med et
gangredskab.
Borger har behov for en kørestol til transport
minimum en gang om ugen.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Primært en kørestol med få indstillings- og
tilpasningsmuligheder.

Bemærkninger:



Der foretages ikke individuelle tilpasninger af
kørestolen.



Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er
behov for mere end én udskiftning indenfor 12
løbende måneder. Der skal foreligge
dokumentation.
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Lydbogsafspiller § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:



Borger med en dokumenteret væsentlig
synsnedsættelse, svær ordblindhed eller
hjerneskade.



Borger kan kun med en lydbogsafspiller
læse bøger, tidsskrifter og lignende.
Læsning skal være en væsentlig aktivitet for
borgeren.



Digitalafspiller til Daisy format.



Batteriskift.



Headset følger ikke med.
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Ramper – transportable til brug udenfor eget hjem § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger der er permanent kørestolsbruger, og
som har et væsentligt aktivitetsniveau udenfor
hjemmet, og hvor niveauforskelle hindrer
borger i at færdes frit.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Længdeforskydelige køreskinner eller
sammenklappelige ramper.



Delte ramper i fast længde eller som plade.



Borger vil som regel være afhængig af hjælp
til at lægge ramperne.

Bemærkninger:
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Rollator § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:



Borger med nedsat gangfunktion og/eller
nedsat balance og nedsat gangdistance.



Borger kan ikke få afhjulpet den nedsatte
gangfunktion ved hjælp af stok.



Borger der pga. smerter eller
vejrtrækningsproblemer har behov for et
siddende hvil under gang.



Sammenklappelig rollator.



Leveres som standard med kurv eller net.



Eventuel tilpasning og tilbehør.



Som udgangspunkt kan der kun bevilges én
rollator.
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Sansestimulerende dyne og tæppe § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:


Borger der har dokumenteret nedsat mental
funktionsevne og/eller forstyrrelse, som
medfører væsentlig motorisk eller psykisk
uro.



Borger der har selvdestruktiv adfærd.



Borger der lider af angst eller uro i løbet af
døgnet.



Borger der har svære indsovnings- og
søvnproblematikker, som ikke kan tilskrives
forbigående eller almindelige
livsproblematikker i forbindelse med
eksempelvis alder eller udviklingstrin.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Sansestimulerende dyner og tæpper i
forskellige vægtklasser og typer.

Bemærkninger:



Der kan være behov for at indhente lægelig
dokumentation.



Forud for bevilling er der en
afprøvningsperiode på min. 2 uger, som skal
vise en betydelig effekt af dynen.

Hvem kan modtage hjælpemidlet?
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Seng med el-funktioner (Plejeseng) § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:



Borger der ikke er i stand til at rejse sig fra
liggende til siddende stilling ved brug af
hjælpemidler som sengerebstige,
sengegalge, el-ryglæn eller andet i egen
seng.



Borger med behov for varierende
liggefladehøjde og sengens indstillinger for
at blive selvhjulpen ved ind- og udstigning i
seng.



En plejeseng med sengeheste og gavle samt
standard skummadras.



Sengegalge kan monteres.



Evt. kolbeholder.



Borger skal være opmærksom på, at
plejesengen skal returneres, hvis borger ikke
mere har brug for sengens el-funktioner.



Borger ska selv sørge for at gøre plads til
plejesengen. Kommunen yder ikke hjælp til
flytning af egen seng.



Kolbe er alm. indbo.
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Sengebord § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger der er sengeliggende og/eller er
svært mobiliserede i hverdagen.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Højdeindstillelig sengebord på hjul.

Bemærkninger:



Det er en forudsætning, at der ikke er andre
borde i hjemmet, som kan afhjælpe
problemet.
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Småredskaber/ ADL (Almindelig daglig levevis) hjælpemidler fremstillet
til handicappede § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger som ved brug af hjælpemidlet får
mulighed for at vedligeholde, udvikle eller
genoptage selvstændige aktiviteter i
forbindelse med daglige gøremål.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Specielle redskaber til personlig pleje,
spisning og husholdning.



Udskiftning efter behov.



Nogle småredskaber er ikke fremstillet
specifikt til handicappede borgere og
betragtes derfor som et
forbrugsgode/sædvanligt indbo som borger
selv skal købe.

Bemærkninger:
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Stokke § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger med nedsat gangfunktion og/eller
nedsat balance.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Albuestokke med/uden anatomisk greb.



Underarmsstokke.



4 punkt stokke.



Borger skal selv sørge for udskiftning af
nedslidte dupsko.



Almindelige håndstokke med og uden
anatomiske håndgreb, bliver betragtet som et
forbrugsgode/sædvanligt indbo, som borger
selv skal købe.

Bemærkninger:
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Støttegreb, fastmonterede § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger der af sikkerhedsmæssige
og/eller funktionsmæssige grunde har et
behov for støttegreb ved eksempelvis bad,
døre eller trapper.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Greb i forskellige længder og udformninger.



Montering af greb.



Placering af greb sker på baggrund af en
konkret og individuel vurdering.



Ingen reetablering, hverken i ejer- eller
lejebolig.

Bemærkninger:

Fællesarealer i lejebolig:

Kommunen retablerer, hvis udlejer ønsker
dette.


Reetableringen består af nedtagning og
fyldning af skruehuller.



Det påhviler borger selv at være opdateret på
boligselskabets regler, krav og indhente
tilladelse
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Støttehjul til cykel § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:



Borgere med væsentligt nedsat
gangfunktion/gangdistance og/eller
balanceproblemer, der hæmmer færden i
nærområdet og deltagelse i sociale aktiviteter
set i forhold til alder.



Borger der i øvrigt har god kraft i ben til at
cykle



Borger der ikke kan holde balancen på en
almindelig 2 hjulet cykel.



Borgere, som ikke kan løse sit transport
problem med et gangredskab, en almindelig
to- hjulet cykel med/uden motor,



Borgere, som har et ønske om eller behov for
at færdes selvstændigt flere gange ugentligt
året rundt til nødvendige og ønskede daglige
aktiviteter i nærområdet.

Hvad indgår i bevillingen af
hjælpemidlet/forbrugsgodet?



Støttehjul til borges egen cykel

Bemærkninger:



Det er en betingelse, at borgeren er i stand til
at færdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt i
trafikken, og at af- og påstigning er mulig og
sikker.



Helbredsmæssige forhold, herunder
eventuelle medicin- og
misbrugsproblematikker vil indgå i vurderingen
af borgerens evne til at færdes forsvarligt i
trafikken. Der kan være behov for at anmode
om lov til at indhente oplysninger hos fx egen
læge, speciallæge, fysioterapeut.



Borger har selv ansvar for almindelig
vedligeholdelse, herunder lapning, udskiftning
af dæk og slanger

Hvem kan modtage hjælpemidlet?
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Toiletstol med eller uden hjul § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

•

Borger der på grund af nedsat gangfunktion
eller balance ikke kan gå eller nå ud til
toilettet.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

•

Toiletstol med spand eller bækken.

•

Toiletstol med indstillelig sædehøjde.

•

Tilbehør.

Bemærkninger:
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Trehjulet cykel til voksne § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

Hvad indgår i bevillingen af
hjælpemidlet/forbrugsgodet?

Bemærkninger:



Borger med væsentligt nedsat
gangfunktion/gangdistance og/eller
balanceproblemer, der hæmmer færden i
nærområdet og deltagelse i sociale aktiviteter
set i forhold til alder.



Borger, hvis transportproblem ikke kan
afhjælpes med et gangredskab, en to- hjulet
cykel med/uden motor, andre transportmidler
herunder offentlig transport, handicapkørsel,
handicapbil bevilget af det offentlige eller egen
bil såfremt borgeren selvstædigt kan køre den.



Borger, som har et ønske om eller behov for at
færdes selvstændigt flere gange ugentligt året
rundt til nødvendige og ønskede daglige
aktiviteter i nærområdet.



Trehjulet cykel enten med to forhjul eller to
baghjul.



Trehjulet cykel med eller uden motor.



Nødvendig specialtilpasning af cyklen.



Ladcykler med og uden el anses som
sædvanligt indbo.



Det er en betingelse, at borgeren er i stand til
at manøvrere den trehjulet cykel på forsvarlig
vis.



Helbredsmæssige forhold, herunder
eventuelle medicin- og
misbrugsproblematikker vil indgå i vurderingen
af borgerens evne til at færdes forsvarligt i
trafikken. Der kan være behov for at anmode
om lov til at indhente oplysninger hos fx egen
læge, speciallæge, fysioterapeut.



Borger sørger selv for lås og lys til cyklen.

40



Borger har selv ansvar for almindelig
vedligeholdelse, herunder lapning, udskiftning
af dæk og slanger og evt. batteriskift.



Ved behov for en cykel med motor, vil det
blive vurderet, hvorvidt behovet for transport
kan dækkes med en el-scooter.



Ved bevilling af trehjulet cykel kan hjælp til
indkøb muligvis ikke bevilliges/bortfalde
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Trykaflastende madras § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

Bemærkninger:



Borger som har eller er i risiko for at udvikle
trykskader.



Borger med dokumenteret kronisk
smertetilstand, som ikke kan behandles
tilstrækkeligt på anden måde.



Terminale borger med smerter, som ikke kan
behandles på anden måde.



En faglig risikovurdering – set i forhold til
trykskader og smertelindring danner grundlag
for bevilling.



Ved visse typer af madrasser vil der være
behov for høje sengeheste.



De trykaflastende madrasser udgør kun en
del af en samlet tværfaglig indsats ved
trykskader.
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Trykaflastende siddepude § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:


Borger som har eller er i risiko for at udvikle
trykskader.



Borger som har et varigt behov for
siddestillingskorrektion.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



En siddepude, som bevilges på baggrund af
en terapeutisk vurdering i forhold til
trykskader og siddestillingskorrektion.

Bemærkninger:



En trykaflastende siddepude udgør kun en
del af en samlet tværfaglig indsats ved
trykskader.

Hvem kan modtage hjælpemidlet?
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Ur, talende § 112
Udover de generelle betingelser gælder følgende:


Borger med en dokumenteret væsentlig
synsnedsættelse.



Borger der kun med et talende ur kan
orientere sig i tid.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?



Et talende bordur eller talende armbåndsur.

Bemærkninger:



Borger skal som udgangspunkt selv sørge for
batteriskift og indstilling af ur.

Hvem kan modtage hjælpemidlet?
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Arbejdsredskaber til plejen – APV
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Badebænk / Badetaburet APV § 15
Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

 Borger der har brug for personhjælp til bad,
og hvor hjælper skal kunne arbejde
sikkerheds – og sundhedsmæssigt
forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/
arbejdsredskabet?

 Badebænk oftest højde indstillelig.
 Nødvendigt individuelt tilbehør.

Bemærkninger:
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Bade – toiletstol APV § 15
Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven
Hvem kan modtage hjælpemidlet?

 Borger der har brug for personhjælp til
toiletbesøg og bad, og hvor hjælper skal
kunne arbejde sikkerheds– og
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/
arbejdsredskabet?

 En højdeindstillelig bade – toiletstol med
armlæn, hjul med bremser, fodstøtter og
justerbar ryg.
 Højdeindstillelig bade- toiletstol med
hydraulisk tilt og hovedstøtte samt armlæn,
hjul med bremser, fodstøtter, justerbar ryg til
borger med nedsat kropsbalance.
 Nødvendigt individuelt tilbehør.

Bemærkninger:

 Bade-toiletstol med el-funktioner kan
bevilliges, hvor det er tungt for hjælper at tilte
en stol med hydraulik, eller hvor det i øvrigt
letter en vanskelig arbejdsopgave.

47

Forflytningsplatform/drejeskive APV § 15
Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger som har brug for personhjælp til
forflytning og hvor hjælper skal kunne
arbejde sikkerheds– og sundhedsmæssigt
forsvarligt.
Borger har siddende og stående balance og
kan selv trække sig op til stående stilling,
men kan ikke selv forflytte sig over kort
afstand.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet?

 Forflytningsplatform med låsbare hjul til
forflytning over kort afstand, f.eks. fra seng til
kørestol.

Bemærkninger:

 Hjælper skal være opmærksom på om
borger kan holde den stående balance også
under brug af platformen.
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Forflytningssystemer til brug i seng APV § 15
Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger som har brug for personhjælp til
vending og forflytning i sengen og/eller hjælp
til at komme ud og ind af seng, og hvor
hjælper skal kunne arbejde sikkerheds– og
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af
hjælpemidlet/arbejdsredskabet?



Glidestykker/ spilerdug.



Forflytningsbånd/bælter.



Glidebræt.



Manuelle vendesystemer.



Elektriske vendesystemer.



Valg af forflytningssystem beror på en
konkret individuel og faglig vurdering.



Der er behov for en grundig instruktion til
personale og borger fra
forflytningsvejleder/sagsbehandlende
terapeut eller forhandler.



Kommunen sørger for lovpligtigt eftersyn af
elektriske vendesystemer.

Bemærkninger:
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Personløfter – mobil APV § 15
Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger som har brug for personhjælp til
forflytning, og hvor hjælper skal kunne
arbejde sikkerheds– og sundhedsmæssigt
forsvarligt.
Borger har ingen standfunktion eller kan ikke
medvirke ved forflytning.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/
arbejdsredskabet?

 En gulvlift med el-funktion med låsbare hjul.
 Sejl efter behov.

Bemærkninger:

 Køreplader kan i særlige tilfælde blive
bevilliget for at lette manøvreringen med
personløfter.
 Kommunen sørger for lovpligtigt eftersyn af
mobile personløftere.
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Personløfter – stationær APV § 15
Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger som har brug for personhjælp til
forflytning, og hvor hjælper skal kunne
arbejde sikkerheds – og sundhedsmæssigt
forsvarligt.



Borger med så betydelig
funktionsnedsættelse / deformitet / overvægt,
at forflytning kun kan foregå med en
stationær personløfter.



Boligens fysiske rammer umuliggør brugen af
en mobil personløfter.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/
arbejdsredskabet?

 Loft- eller vægmonterede skinner med
løftemodul.

.

 Fritstående skinnesystem med løftemodul.
 Sejl efter behov.

Bemærkninger:

 Kommunen nedtager skinner

 I lejeboliger fyldes skruehuller af kommunen
efter nedtagning.
 Kommunen sørger for lovpligtigt eftersyn af
stationære personløftere.
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Seng med el-funktioner (Plejeseng) – APV § 15
Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger der har brug for personhjælp til pleje i
sengen og så hjælper skal kunne arbejde
ved sengen sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af
hjælpemidlet/arbejdsredskabet?



Plejeseng med sengeheste og gavle samt
standard madras.



Sengegalge kan i særlige tilfælde monteres.



Borger og hjælper skal være opmærksom
på, at plejesengen skal returneres, hvis der
ikke længere er brug for sengen.



Det påhviler borger selv at gøre plads til
sengen.



Hjælpemiddeldepotet medvirker ikke til at
flytte en plejeseng når den først er
installeret, med mindre plejebehovet
ændres.

Bemærkninger:
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Sengebord - APV § 15
Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven
Hvem kan modtage hjælpemidlet?



Borger der skal plejes i sengen af en hjælper,
og hvor hjælper skal kunne arbejde ved
sengen sikkerheds - og sundhedsmæssigt
forsvarligt.

Hvad indgår i bevillingen af
hjælpemidlet/arbejdsredskabet?



Højdeindstilleligt sengebord med hjul.

Bemærkninger:
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Ståløfter APV § 15
Følgende er gældende jævnfør sundhedsloven og / eller arbejdsmiljøloven
.
Hvem kan modtage hjælpemidlet?
 Borger som har brug for personhjælp til
forflytning, og hvor hjælper skal kunne
arbejde sikkerheds – og sundhedsmæssigt
forsvarligt.
Borger har siddende balance, kan ikke selv
trække sig op til stående stilling, men kan
tage vægtbæring på benene.

Hvad indgår i bevillingen af hjælpemidlet/
arbejdsredskabet?

 Ståløfter med el-funktion og låsbare hjul.
 Sejl efter behov.

Bemærkninger:

 Køreplader kan i særlige tilfælde blive
bevilliget for at lette manøvreringen med
personløfter.
 Kommunen sørger for lovpligtigt eftersyn af
ståløftere.

54

