Lyngby-Taarbæk Kommune

3-hjulet cykel til voksne
Iso-type 12 18 06
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance
og/eller gangdistance

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte udendørs
gangfunktion/-distance og/eller balance, så borgeren
i størst muligt omfang bliver uafhængig af andres
bistand i dagligdagen

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

•

Der skal være tale om en svært nedsat
gangfunktion/-distance og/eller balance

•

Borgeren skal have væsentligt behov for at
færdes i nærområdet med henblik på
selvstændigt at kunne udføre dagligdags
gøremål, som pågældende ellers skulle have
hjælp til

•

Der skal være behov for færden daglig eller
som minimum flere gange ugentligt hele året

•

Borgeren skal være ude af stand til at cykle
på en almindelig 2-hjulet cykel med/uden
støttehjul

•

Det er en betingelse, at borgeren er i stand
til at færdes forsvarligt i trafikken

•

Det skal vurderes, om behovet kan dækkes
af en manuel kørestol eller en rollator

•

Det skal vurderes, om behovet for at kunne
færdes i nærområdet kan afhjælpes/er
afhjulpet på anden måde, f.eks. offentlig
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transport, handicapkørsel eller bil, der er ydet
støtte til efter servicelovens §114.
•

Der kan ikke bevilges 3-hjulet cykel, hvis
formålet udelukkende er at få motion

Hvad indgår i ydelsen

•

Billigst egnede 3-hjulede cykel i forhold til
funktionsnedsættelsen

•

På baggrund af borgerens
funktionsnedsættelse og behov tages stilling
til:
o 3-hjulet cykel med 2 baghjul
o 3-hjulet cykel med 2 forhjul
o Specialtilpasning
o Kropsvægt

•

Reparationer udover almindelig
vedligeholdelse

Hvad indgår ikke i ydelsen

•

Almindelig vedligeholdelse

•

Lygter

•

Lapning ved punktering

•

Udskiftning af dæk og slanger

•

Opbevaring

•

Tilbehør, som er borgerens ønske, men som
ikke afhjælper funktions-nedsættelsen

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Der kan som udgangspunkt ikke bevilges hjælp til
indkøb og/eller kørsel til træning og aktivitet, hvis der
er bevilget 3-hjulet cykel.

Bemærkninger

Ingen
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Lyngby-Taarbæk Kommune

3-hjulet knallert
Iso-type 12 15 06 01
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance
og/eller gangdistance

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte udendørs
gangfunktion og/eller gangdistance, så borgeren får
tilgodeset et særligt behov for transport over lange
afstande

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

•

Der skal være tale om svært nedsat
gangfunktion og/eller gangdistance

•

Borgeren skal være under uddannelse eller
tilknyttet arbejdsmarkedet og have et
transportbehov over lange afstand

•

Borgeren skal være ude af stand til at
benytte offentlige transportmidler, eller det
skal være forbundet med stort besvær og
være tidskrævende

•

Det skal vurderes, om behovet kan
afhjælpes/er afhjulpet af andre hjælpemidler
f.eks. 2- eller 3-hjulet cykel, el-kørestol eller
bil, der er ydet støtte til efter servicelovens
§114.

•

Det er en betingelse, at borgeren er i stand
til at færdes forsvarligt i trafikken på
knallerten

•

Borgere som har et kendt misbrug (medicin,
alkohol, rusmidler) kan kun bevilges knallert,
hvis det lægeligt dokumenteres at misbruget
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Lyngby-Taarbæk Kommune
er under behandling og ikke påvirker evnen til
at færdes forsvarligt
Hvad indgår i ydelsen

•

Billigst egnede 3-hjulede knallert i forhold til
funktionsnedsættelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

•

Reparation udover almindelig vedligeholdelse

•

Lovpligtig ansvarsforsikring

•

Almindelig drift og vedligeholdelse

•

Lapning ved punktering

•

Udskiftning af dæk og slanger

•

Opbevaring

•

Tilbehør, som er borgerens ønske, men som
ikke afhjælper funktionsnedsættelsen

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Borgeren skal løbende kunne dokumentere gyldig
ansvarsforsikring

Bemærkninger

Ingen
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Arbejdsstol/Ståstøttestol
Iso-type 18 09 03/05
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat stand- og/eller
gangfunktion

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at gøre borgeren i stand til
selvstændigt at udføre huslige funktioner i hjemmet
og/eller
opnå hensigtsmæssig siddestilling under spisning ved
at komme ind til et bord.

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgere, som kun kortvarigt kan stå op under
udførelse af daglige gøre-mål, der normalt
udføres stående f.eks. madlavning og
opvask.



Det skal vurderes om behovet kan dækkes af
en stol/taburet, der forefindes i hjemmet.



Det er en forudsætning at
funktionsnedsættelsen ikke kan afhjælpes af
en kontorstol/høj stol uden centralbremse,
som kan købes i almindelig handel



Det skal vurderes, om en badebænk kan
afhjælpe problemet



Det skal vurderes om rollator kan afhjælpe
problemet, såfremt der samtidig er behov for
den ved gang



Ståstøttestol: Det er en forudsætning, at
borgeren udfører køkkenarbejde stående,
men har brug for aflastning i den stående
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stilling


Arbejdsstol: Det er en forudsætning, at
borgeren kun kan bevæge sig rundt i
køkkenet i forbindelse med diverse køkkenaktiviteter siddende på en stol med hjul, og
at der samtidig er behov for at bremse den
med centralbremse



Der er forudsætning, at borgeren kun ved
hjælp af en stol med hjul og centralbremse
kan komme ind til et bord og derved
opretholde en hensigtsmæssig siddestilling
under spisning.

Hvad indgår i ydelsen



Arbejdsstol med gasfjeder/motor til
højderegulering og centralbremse



Ståstøttestol med hjul, gasfjeder, bremse
ved belastning eller centralbremse



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Tilpasning såsom saddelsæde, ryg- og
armlæn, fodring osv.

Hvad indgår ikke i ydelsen

Almindelig vedligeholdelse herunder
udskiftning af betræk.

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Ingen

Bemærkninger



Der kan ikke bevilges arbejdsstol til
fritidsaktivitet eller som erstatning for
hvilestol.



Såfremt der er behov for arbejdsstol på
arbejdspladsen eller som del af en aktivering
henvises til Lov om aktiv
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Beskæftigelsesindsats.


Såfremt der er behov for arbejdsstol til skole/uddannelsesbrug henvises til
Folkeskoleloven eller SU-Styrelsen.
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Armlæn som monteres på toilettet
Iso-type 09 12 24 02
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat evne til at rejse/sætte sig

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren kan klare toi-letbesøg
uden eller med hjælp og dermed i videst muligt
omfang blive selvhjulpen

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren skal have store vanske-ligheder
med at rejse sig fra og sætte sig på toilettet



Der er ikke behov for forhøjelse af toilettet,
men borgeren skal have behov for støtte for
at kunne rejse sig fra og sætte sig på toilettet

Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1 sæt
armlæn, men ekstra armlæn kan bevilges:
Når der er flere toiletter i boligen og det er nødvendigt
for at borgeren kan nå at komme på toilettet døgnet
rundt
Hvad indgår i ydelsen



Armlæn incl. sæde og låg til montering på
toilettet



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Det afmonterede toiletsæde remonteres, hvis
det er tilvejebragt

Hvad indgår ikke i ydelsen

Nyt toiletsæde i tilfælde af:


skade ved afmontering af eksisterende
toiletsæde
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at det afmonterede toiletsæde ikke er
tilvejebragt ved afmontering af armlæn

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til
Bemærkninger

Borgeren har selv ansvar for opbevaring af det
afmonterede toiletsæde
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Bade- og brusestole uden hjul
badebænk, badetaburet, badebræt m.m.
Iso-type 09 33 03
Lovgrundlag for ydelse

§112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat evne til at stå op under
personlig hygiejne eller som ikke kan komme ind/ud
af badekar

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren kan udføre personlig
hygiejne/bade selvstændigt eller med hjælper.

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren kan kun, siddende, udføre/få hjælp
til personlig hygiejne/bad



Borgere, der ikke kan komme ind/ud af
badekar uden hjælpemidler, men eventuelt
godt kan bade stående.

Hvad indgår i ydelsen



På baggrund af borgerens
funktionsnedsættelse tages stilling til:
o Badetaburet
o Badebænk
o Badebræt til kar
o Badekarindsats
o Badekarsæde drejeligt
o Ryglæn
o Specialtilpasning



Reparation ud over almindelig
vedligeholdelse

Hvad indgår ikke i ydelsen
Hvem leverer ydelsen



Almindelig vedligeholdelse

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at opsætte håndgreb.

Bemærkninger

Borgeren opfordres til selv at anskaffe en skridsikker
bademåtte.
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Digitalafspiller
Iso-type 21 30 21
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borger med varigt nedsat evne til at læse

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte evne til at
læse ved i stedet at kunne høre teksten


Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

Borgeren skal have en væsentlig nedsat evne
til at læse på grund af
o synet
o ordblindhed
o hjerneskade

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen



En digitalafspiller til Daisy format



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Mikrofon



Headset



Genopladelige batterier



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Nej

Bemærkninger

Ingen

U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Digitalafspiller.doc
03-10-2008

Lyngby-Taarbæk Kommune

Drejetårn
Iso-type 12 30 03 02
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med nedsat evne til at rejse og sætte sig,
svært nedsat evne til at gå og/eller dårlig balance

Hvad er formålet med ydelsen

At borgeren kan blive forflyttet på en sådan måde, at
hjælperen kan arbejde sikker-heds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt (APV)

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren skal selvstændigt kunne rejse sig
fra siddende til stående og sætte sig igen
med støtte fra drejetårnets håndtag



Borgeren skal have stort besvær med at flytte
fødderne



Borgeren skal have svært nedsat stående
balance



Borgeren skal have besværet og usikker
gangfunktion



Borgeren skal kunne samarbejde



Det skal vurderes om der er behov for
stationært eller mobilt drejetårn

Hvad indgår i ydelsen



Drejetårn
o stationært
o mobilt

Hvad indgår ikke i ydelsen



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Ved bevilling af mobilt drejetårn anbefaler
arbejdsmiljøloven, at gulvbelægningen skal være plan
og jævn og som udgangspunkt skal gulvtæpper skal
fjernes

Bemærkninger

Borgerens funktionsniveau kan svinge henover
døgnet, så der kan være behov for andre
hjælpemidler til forflytning, f.eks. ståløfter eller
personløfter
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Lyngby-Taarbæk Kommune

El-kørestol med manuel styring
Iso-type 12 21 24
Lovgrundlag for ydelse

§112/ §113 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance
og/eller gangdistance

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte udendørs
gangfunktion og/eller gangdistance, så borgeren i
størst muligt omfang bliver uafhængig af andres
bistand i dagligdagen

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

Generelle kriterier:
•

Der skal være tale om en svært nedsat
gangfunktion og/eller gangdistance

•

Borgeren skal have et væsentligt behov for at
kunne færdes i nærområdet med henblik på
selvstændigt at kunne udføre dagligdags
gøremål, som pågældende ellers skulle have
hjælp til

•

Der skal være behov for færden daglig eller
som minimum flere gange ugentligt hele året

•

Det er en betingelse, at borgeren er i stand
til at færdes forsvarligt i trafikken

•

Det skal vurderes, om behovet kan dækkes
af andre hjælpemidler f.eks. en tre-hjulet
cykel, manuel kørestol eller en rollator

•

Det skal vurderes, om behovet for at kunne
færdes i nærområdet kan afhjælpes/er
afhjulpet på anden måde, f.eks. offentlig
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transport, handicapkørsel eller bil, der er ydet
støtte til efter §114 i Lov om social service
•

Borgeren skal som udgangspunkt være i
stand til selvstændigt at benytte el-kørestolen

•

Borgere som har et kendt misbrug (medicin,
alkohol, rusmidler) kan kun bevilges elkørestol, hvis det lægeligt dokumenteres at
misbruget er under behandling og ikke
påvirker evnen til at færdes forsvarligt

•

Der skal være mulighed for at etablere
opbevaringsplads til el-kørestolen

Kriterier for bevilling iflg §113, stk. 3:
Se under generelle kriterier

Yderligere kriterier for bevilling iflg §113, stk. 4:
•

Der skal foreligge ganske særlige forhold ved
den nedsatte funktionsevne, som
nødvendiggør:
nr.1. et dyrere produkt end et almin-deligt
standardprodukt, f.eks. ekstra affjedring (kan
kræve lægelig doku-mentation) eller overvægt
nr.2. særlig indretning

Yderligere kriterier for bevilling iflg §113, stk. 5:
•

Funktionsevnen skal være så nedsat, at
borgeren udelukkende kan benytte produktet
til udførelse af dagligdags gøremål, og derfor
ikke kan udnytte forbrugsgodedelen (kørsel til
fritidsaktiviteter). Produktet benyttes således
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udelukkende som hjælpemiddel
eller
•

Gangfunktionen skal være ophævet eller
gangdistancen skal være så kort at borgeren
ikke er i stand til at udføre dagligdags
gøremål i nærområdet gående med relevant
gangredskab. Kun ved hjælp af produktet kan
borgeren færdes i nærområdet.
Forbrugsgodedelen kan udnyttes til
fritidsaktiviteter, men produktet fungerer som
egentligt hjælpemiddel, da alternativet er en
kørestol, der er defineret som hjælpemiddel.

Hvad indgår i ydelsen

Generelt:
•

Rådgivning og vejledning om egnet produkt

•

Billigst egnede opbevaring. Hvis der er plads
indendørs, etableres ikke udendørs
opbevaring

•

Der etableres opladningsmulighed, hvis dette
ikke forefindes

Definition af standardprodukt:
3- eller 4 hjulet el-køretøj med manuel styring og
o affjedring
o indstilleligt styr
o justerbart sæde/ryg med
opklappelige armlæn, drejefunktion
og glideskinne
o kapacitet på en opladning ca. 35 km
o max hastighed 15 km./ time
o personvægt op til 135 kg
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Gennemsnitsprisen på en standard el-kørestol med
manuel styring er sat til kr. 20.000 incl. moms. Det
forudsættes, at leverandøren er en moms-registreret
virksomhed.

Bevilling iflg §113, stk 3:
•

Et beløb svarende til 50% af prisen på
standardproduktet, dog max 50% af den
faktiske udgift

•

Et beløb svarende til 50% af prisen på
tilbehør såsom stokkeholder, rollatorholder,
iltflaskestativ og overtræk

•

Borgeren køber selv produktet efter eget
ønske

•

Ejendomsretten til produktet

Bevilling iflg §113, stk 4:
•

Udover støtten efter stk. 1 ydes hjælp til
betaling af forskellen mellem prisen på
standardproduktet og det bedst egnede og
billigste produkt

•

Borgeren køber selv produktet, men
kommunen skal oplyse borgeren om, hvilket
produkt der findes velegnet og som der kan
ydes støtte til

•

Ejendomsretten til produktet

•

Hjælp til reparation ved bevilling:
nr.1: Ydes med halvdelen af udgiften
nr.2: Omfatter alene reparationsud-gifter
vedrørende den særlige indretning
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•

Hjælp til udskiftning ydes ved betaling af
forskellen mellem prisen på et almindeligt
produkt og prisen på det bedst egnede og
billigste produkt

Bevilling iflg §113, stk 5:
•

De fulde anskaffelsesudgifter. Støtten ydes
som udlån

Hvad indgår ikke i ydelsen

•

Reparation udover almindelig vedligeholdelse

•

Udskiftning

Generelt:
•

Driftsomkostninger, herunder strømforbrug

•

Tilbehør, som er borgerens ønske, men som
ikke afhjælper funktionsnedsættelsen

•

Almindelig vedligeholdelse, incl. lapning samt
udskiftning af dæk og slanger

Bevilling iflg §113, stk 3:
Der ydes ikke hjælp til:
•

Reparation

•

Udskiftning

Bevilling iflg §113, stk 4
nr.1:
Der ydes ikke hjælp til:
•

Halvdelen af reparationsudgiften

•

Ved udskiftning, prisen på et standardprodukt

nr.2:
Der ydes ikke hjælp til:
•

Reparationer udover de reparationer, der
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vedrører den særlige indretning
•

Ved udskiftning, prisen på et standardprodukt

Bevilling iflg §113, stk 5:
Der ydes ikke hjælp til:
•

Første udskiftning af dæk og slanger indenfor
12 løbende måneder (dokumentation skal
foreligge)

Hvem leverer ydelsen

Bevilling iflg §113, stk 3:
Den af borgeren valgte momsregistrerede leverandør

Bevilling iflg §113, stk 4:
Den valgte momsregistrede leverandør

Bevilling iflg §113, stk 5:
Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddel-depot
Hvad koster ydelsen for modtageren

Bevilling iflg §113, stk 3:
50% af prisen på standardproduktet eller 50% af den
faktiske udgift, hvis denne er mindre end prisen på
standardproduktet.
Borgeren kan frit købe et dyrere produkt mod selv at
betale ekstraudgiften.
Udgifter til reparation.

Bevilling iflg §113, stk 4:
Prisen på standardproduktet
Borgeren kan købe et dyrere produkt mod selv at
betale ekstraudgiften
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nr.1: Halvdelen af reparationsudgiften
nr.2: Alle reparationer udover de reparationer, der
vedrører den særlige indretning

Bevilling iflg §113, stk 5:
Ydelsen er gratis
Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Der kan som udgangspunkt ikke bevilges hjælp til
indkøb og/eller kørsel til træning/ aktivitet, hvis der
er bevilget el-kørestol.
Det anbefales, at borgeren anskaffer en mobiltelefon
og tegner et Falck-abonnement til brug for
persontransport og transport af kørestol til
hjemadressen

Bemærkninger

Ingen
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Lyngby-Taarbæk Kommune

El-kørestol med motoriseret styring
Iso-type 12 21 27
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat eller ophævet funktion i
ben og arme

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte eller
ophævede funktion i ben og arme, så borgeren i
størst muligt omfang kan færdes i og udenfor hjemmet

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Der skal være tale om en svært nedsat eller
ophævet funktion af ben og arme. Som
udgangspunkt er borgeren fast
kørestolsbruger.



Der skal være tale om et dagligt behov



Der skal være et væsentligt behov for elkørestol til selvstændig færden i og udenfor
boligen; færden, som borgeren uden
kørestolen vil være afskåret fra



Det skal vurderes, om behovet kan
afhjælpes/er afhjulpet af andre hjælpemidler,
f.eks. 3-hjulet el-køretøj eller manuel kørestol



Det er en betingelse, at borgeren er i stand til
at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig vis
inde og/eller ude.



Hvis borgeren skal færdes i trafikken, er det
en betingelse, at det kan ske på forsvarlig vis



Borgere som har et kendt misbrug (medicin,
alkohol, rusmidler) kan kun bevilges elkørestol, hvis det lægeligt dokumenteres at
misbruget er under behandling og ikke
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Lyngby-Taarbæk Kommune
påvirker evnen til at færdes forsvarligt
Hvad indgår i ydelsen



Billigst egnede el-kørestol med motoriseret
styring



På baggrund af borgerens
funktionsnedsættelse vurderes behovet for:
o El-funktion til indstilling af
sædehøjde, tilt, ryglæn og fodstøtter
o Specialtilpasning
o Hastighed og aktionsradius
o Affjedring



Reparationer udover almindelig
vedligeholdelse



Udskiftning af batterier



Der etableres opladningsmulighed, hvis dette
ikke forefindes

Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis
der er behov for mere end én årlig udskiftning
indenfor 12 løbende måneder. Der skal foreligge
dokumentation.
Hvad indgår ikke i ydelsen



Almindelig vedligeholdelse, herunder første
udskiftning af dæk og slanger indenfor 12
løbende måneder



Lapning af slanger



Driftsomkostninger, herunder strømforbrug



Tilbehør, som er borgerens ønske, men som
ikke afhjælper funktions-nedsættelsen

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at etablere slisker ved
dørtrin, eller fjerne disse
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Eventuelt etablere ramper ved større niveauforskelle
Bemærkninger

El-kørestolen skal så vidt muligt opbevares indendørs.
Ved udendørs opbevaring skal det sikres, at der ikke
risiko for kondensdannelse.
Borgeren har mulighed for selv at vælge leverandør,
hvis el-kørestolen skal individuelt tilpasses (§112, pkt.
47 i vejledningen)
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Flytbare toiletstole med og uden hjul
Iso-type 09 12 03 14
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balance

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
gangfunktion og/eller balance, så borgeren kan
komme på toilettet

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Gangfunktionen skal være så nedsat, at
borgeren ikke kan nå at komme på toilettet i
tide



Fast sengeliggende borgere, der bliver
sengebadet, men kommer ud af sengen ved
toiletbesøg



Boligens indretning: trapper, afstande m.m.



Natlige toiletbesøg med øget risiko for fald



Det skal vurderes, om der er behov for
toiletstol med eller uden hjul



Det skal vurderes, om der er et særligt behov
for at spanden kan udtages forfra

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen



Toiletstol uden hjul



Toiletstol med hjul



Spand leveres som standard



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det skal vurderes, om der skal bevilges hjælp til
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tømning af spanden
Bemærkninger

Ældre, svage borgere, kan dog bevilges en toiletstol
til midlertidigt brug i forbindelse med akut sygdom,
såfremt de er faldtruede og/eller i risiko for ikke at
kunne nå/komme på toilettet.
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Forhøjerklodser og forhøjerben
Iso-type 18 15 03
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

1. Borgere med varigt nedsat evne til at rejse og
sætte sig
2. Borgere, som modtager hjælp og hvor hjælperen
har brug for god arbejdshøjde
3. Personer med hævede ben

Hvad er formålet med ydelsen

1. I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan rejse
og sætte sig fra møbler
2. At hjælperen kan yde hjælp i en sikkerheds- og
sundmæssigt forsvarlig arbejdsstilling
3. At benenden på borgerens seng hæves, således
at benene afvandes

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren skal have vanskeligt ved at rejse og
sætte sig fra eksisterende højde på møbler



Det skal sikres at møblet er stabilt efter
forhøjelsen



Det skal være en betingelse for at hjælperen
kan udføre hjælpen sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt



Det skal være lægeligt vurderet, om det er
helbredsmæssigt forsvarligt for borgeren at få
benene eleveret over hjertehøjde

Hvad indgår i ydelsen



Forhøjerklodser



Forhøjerben



Montering
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Hvad indgår ikke i ydelsen



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til
Bemærkninger
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Gangbord
Iso-type 12 06 12
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med svært nedsat gangfunktion og/eller
balance, som skal ”bære” hovedparten af sin
kropsvægt ved støtte på armene

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
gangfunktion og/eller balance, så borgeren i størst
mulig omfang opnår selvstændig gangfunktion primært
indendørs

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Det er en forudsætning, at den nedsatte
gangfunktion ikke kan afhjælpes med
gangbuk, rollator eller stokke

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen



Gangbord



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at etablere slidsker ved
dørtrin eller fjerne dørtrinene

Bemærkninger

Lyngby-Taarbæk Kommune

Gangbuk
Iso-type 12 06 03
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat gangfunktion og/eller
balance

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
gangfunktion og/eller balance, så borgeren i størst
muligt omfang kan færdes i og udenfor hjemmet

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Det er en forudsætning, at den nedsatte
gangfunktion ikke kan afhjælpes med stokke

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen



Borgeren kan ikke færdes sikkert med rollator



Gangbuk



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at etablere slidsker ved
dørtrin eller fjerne dørtrinene

Bemærkninger

Lyngby-Taarbæk Kommune

Glidestykke
Iso-type 12 33 03 01
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

1. Borgere med varigt nedsat evne til at vende sig
og/eller flytte sig selv i sengen
2. Borgere som har behov for personhjælp til dette

Hvad er formålet med ydelsen

1. I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan
vende sig og/eller flytte sig i sengen
2. At hjælperen kan arbejde sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren skal have stort besvær med at
vende sig og/eller flytte sig i sengen



Borgeren skal have personhjælp til at vende
sig og/eller flytte sig i sengen

Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1
glidestykke. Ekstra glidestykke kan bevilges
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen



når borgeren ligger direkte på glide-stykket



Glidestykke



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til
Bemærkninger
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvilestol
Iso-type
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat funktionsevne, som
nødvendiggør specialtilpasning af hvilestol, for at
borgeren kan sidde i og/eller sætte sig /rejse sig fra
den

Hvad er formålet med ydelsen

At borgeren får en acceptabel siddende hvilestilling
og/eller mulighed for selvstændigt eller med let støtte
at kunne rejse/sætte sig

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

Det er en forudsætning, at borgerens egen hvilestol
ikke kan tilpasses og at en almindelig hvilestol med
indstilleligt ryglæn ikke kan afhjælpe problemet.
Specialtilpasset stol:


Borgeren skal have svære fejlstillinger/deformiteter, som ikke kan bedres



Borgeren skal være ude af stand til at sidde i
en hvilestol med almindelig polstring

Som eksempel på specialtilpasset stole kan nævnes
stol med arthrodesesæde eller særlig polstring til
rygdeformitet.
Stol med el-funktioner:


Borgere, som er ude af stand til at
rejse/sætte sig i en almindelig hvilestol i
passende højde.



Det er en betingelse, at borgeren med
hvilestolens el-funktion bliver selvstændig
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med hensyn til at rejse/sætte sig eller kun
skal have let støtte til dette


Fast kørestolsbrugere, som ikke kan opnå
hvilestilling i kørestolen, og som kun kan flytte
sig til/fra en hvilestol med varierende
sædehøjde.



Hvad indgår i ydelsen

En specialtilpasset hvilestol med individuel
tilpasset polstring og/eller el-funktioner

Hvad indgår ikke i ydelsen



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig hvilestol med fast højde og
indstilling af ryglæn



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Der skal tages stilling til, om der er behov for
integreret fodskammel, for at opnå acceptabel
hvilestilling

Bemærkninger

Nej
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Kørepose
Iso-type 09 03 03 01
Lovgrundlag for ydelse

§ 112, §11 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Kørestolsbrugere, som ikke selv kan tage
tilstrækkeligt varmt overtøj på om vinteren, og kan
blive selvhjulpne med dette ved at benytte kørepose
og/eller
borgere med særlig kuldefølsomhed (f.eks. sclerose)

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at kompensere for, at der ikke kan
benyttes almindelig udendørs beklædning eller
afhjælpe særlig kuldefølsomhed

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Det skal være godtgjort at
funktionsnedsættelsen medfører væsentlige
problemer med at klare påklædning af
almindeligt udendørs tøj efter årstiden



Behovet for varm påklædning kan ikke
dækkes ved almindeligt udendørs tøj suppleret
med tæpper.



For særligt kuldefølsomme gælder, at der skal
være behov for kørepose udover almindeligt
udendørs tøj



Der skal være behov for færden udendørs
daglig eller som minimum flere gange ugentlig
om vinteren

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Hvem leverer ydelsen



Kørepose



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot
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Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til
Bemærkninger
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Madrasser - smerter
Iso-type 18 12 18
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med livstruende sygdom som har kroniske,
ulidelige smerter.

Hvad er formålet med ydelsen

At gøre det muligt for borgeren at opholde sig i sin
seng for at få hvile/kunne sove.

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



På trods af sufficient lægelig
smertebehandling har borgeren fortsat
smerter

Hvad indgår i ydelsen



Luftmadras med motor



Luftmadras med særlige smertelindrende
egenskaber

Hvad indgår ikke i ydelsen



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Der kan være behov for høje sengeheste og/eller 4
motorer på en plejeseng

Bemærkninger

Ved madrasser med luft, skal det kontinuerligt
kontrolleres om der er en passende luftmængde i
forhold til personen.
Det skal løbende sikres at aflastningen er svarende til
behovet.
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Madrasser - trykaflastende
Iso-type 18 12 18
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere der har udviklet tryksår eller er tryksårstruet

Hvad er formålet med ydelsen

At forebygge at borgeren udvikler tryksår, eller at
allerede udviklede tryksår forværres

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgerens almentilstand og/eller fysiske
funktionsnedsættelse skal være så dårlig, at
der er risiko for at udvikle tryksår eller at der
allerede er udviklet tryk-sår som følge af at
ligge



Det skal undersøges, hvor og hvordan
tryksåret er opstået (tryk/sheer)

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen



Graden af trykaflastning skal vurderes



Trykaflastende skummadras



Luftmadras inkl. motor



Luftmadras med vekseltryk inkl. motor



Evt. urinincontinensbetræk



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse



Driftomkostninger/strøm

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Der kan være behov for høje sengeheste og/eller 4
motorer på en plejeseng

Bemærkninger

Ved tryksårsforebyggende madrasser med luft, skal
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det kontinuerligt kontrolleres om der er en passende
luftmængde i forhold til personen.
Det skal løbende sikres, at trykaflastningen er
svarende til behovet.
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Manuel kørestol
Iso-type 12 21 06
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat eller ophævet gangfunktion

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte eller
ophævede gangfunktion, så borgeren i størst muligt
omfang kan færdes i og udenfor hjemmet

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Billigste egnede kørestol i forhold til
funktionsnedsættelsen



Behovet kan ikke dækkes af et gangredskab



Der skal være et væsentligt behov for
kørestol til aktiviteter/færden i og udenfor
boligen, som borgeren uden kørestolen vil
være afskåret fra at deltage i



Borgeren skal som minimum have behov for
en kørestol gennemsnitligt 1-2 gang om ugen
hele året

Hvad indgår i ydelsen



På baggrund af borgerens
funktionsnedsættelse og behov tages stilling
til:
o Krydsrammestol
o Fastrammestol
o Kropsvægt
o Specialtilpasning



Reparation udover almindelig vedligeholdelse

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



Særlige kørestole til fritidsaktiviteter
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Lyngby-Taarbæk Kommune


Almindelig vedligeholdelse, herunder første
udskiftning af dæk og slanger indenfor 12
løbende måneder



Lapning af slanger



Driftsomkostninger



Tilbehør, som er borgerens ønske, men som
ikke afhjælper funktions-nedsættelsen

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning efter behov.

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at etablere slidsker ved
dørtrin, eller fjerne disse.
Eventuelt etablere ramper ved større
niveauforskelle.

Bemærkninger

Borgere med bopælsadresse i Lyngby-Taarbæk
kommune som har behov for en transportkørestol i en
kortere periode, kan låne en sådan på Lyngby
Taarbæk kommunes hjælpemiddeldepot. Borgeren
skal selv sørge for at kørestolen bliver hentet og bragt
til/fra depot.
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Personløfter med løftesejl
Iso-type 12 36 03 01
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere, der ikke er i stand til selvstændigt at
rejse/sætte sig, gå eller stå

Hvad er formålet med ydelsen

At borgeren kan blive løftet fra et sted til et andet på
en sådan måde, at hjælperen kan arbejde
sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

Hvad indgår i ydelsen



Borgeren har ikke stående balance



Borgeren kan ikke stå på benene



Borgeren kan ikke selv sætte sig op



Borgere evner ikke at samarbejde



Lokalestørrelse



Sejl
Det skal vurderes om:
o der er behov for flere forskellige typer sejl
o der er behov for 2 sejl af samme type af
hygiejniske årsager

Hvad indgår ikke i ydelsen



Forlængerstropper



Lovpligtigt serviceeftersyn



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Gulvbelægningen skal være plan og jævn, jvf.
Arbejdstilsynets vejl. D.3.3, juni 2004.
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Gulvtæpper skal som udgangspunkt fjer-nes, jvf.
Arbejdstilsynets vejl. D.3.3, juni 2004. Ønsker
borgeren ikke dette, skal borgeren selv indkøbe
køreplader i plast, medmindre det underliggende gulv
ikke gør det muligt at fjerne tæpper.
Det frie arbejdsareal skal være minimum 2x2 meter,
jvf. Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende
m. flere, Bygge- og boligstyrelsen, Socialministeriet,
Arbejds-tilsynet, KL, 2002
Der skal altid være 2 personer ved anvendelsen af
ståløfter, jvf. administrativ instruks L1
Bemærkninger

Borgerens funktionsniveau kan svinge, så der også er
behov for andre typer hjælpemidler til forflytning,
f.eks. ståløfter eller drejetårn.
Borgerens behov for at blive løftet kan ændre sig
periodevis.
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Personløfter, lofts- eller vægmonteret
Iso-type 12 36 12 01
Lovgrundlag for ydelse

Personløfter: § 112 i lov om social service
Montering:

Hvem kan modtage ydelsen

§ 116 i lov om social service

Borgere, der ikke er i stand til selvstændigt at
rejse/sætte sig, gå eller stå

Hvad er formålet med ydelsen

At borgeren kan blive løftet fra et sted til et andet på
en sådan måde, at hjælperen kan arbejde
sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren har ikke stående balance



Borgeren kan ikke stå på benene



Borgeren kan ikke selv sætte sig op



Borgeren evner ikke at samarbejde



Fysisk tunge borgere



Borgeren har stive led og/eller alvorlig
sårproblematik på fødderne



Borgeren har svære smerter/ svær overvægt
eller svær udadreagerende adfærd, og
anvender vendesystem i kombination med lift



Det er en forudsætning, at løftet ikke kan
foretages sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt med andre mobile løftehjælpemidler

Hvad indgår i ydelsen



Lokalestørrelse



Der skal tages stilling til, om skin-nesystemet
skal bestå af en enkelt skinne eller være
rumdækkende



Sejl
Det skal vurderes om
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o der er behov for flere forskellige typer sejl
o der er behov for 2 sejl af samme type af
hygiejniske årsager


Forlængerstropper



Montering af skinnesystem og etablering af
opladning i private hjem

Hvad indgår ikke i ydelsen



Lovpligtigt serviceeftersyn



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Reetablering ved montering i lejer-bolig



Almindelig vedligeholdelse



Driftsomkostninger, herunder strøm



Reetablering ved montering i ejer-bolig

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det frie arbejdsareal skal være minimum 1,5x1,5
meter, jvf. Indretning af ældre-boliger for fysisk
plejekrævende m. flere, Bygge- og boligstyrelsen,
Socialministeriet, Arbejds-tilsynet, KL, 2002
Der skal altid være 2 personer ved anven-delsen af
personløfter, jvf. administrativ instruks L1

Bemærkninger

Borgerens funktionsniveau kan svinge henover
døgnet, så der kan være behov for andre
hjælpemidler til forflytning, f.eks. drejetårn eller
personløfter.
Borgerens behov for at blive løftet kan ændre sig over
en længere periode
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Plejeseng
Iso-type 18 12 10
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

1. Borgere med varigt nedsat evne til at rejse og
sætte sig
2. Borgere, som skal plejes i sengen af en hjælper

Hvad er formålet med ydelsen

1. I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan
komme ind og ud af seng
2. At borgeren kan blive plejet i sengen på en sådan
måde, at hjælperen kan arbejde sikkerheds- og
sundheds-mæssigt forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Det er en forudsætning, at borgerens egen
seng ikke kan tilpasses



Det er en forudsætning, at en almindelig
seng, som forhandles bredt, med eventuel
tilpasning ikke kan afhjælpe
funktionsnedsættelsen



Det er en betingelse, at borgeren ikke kan
komme ind og ud af en seng med fast højde,
og derfor har behov for at kunne variere
sengehøjden



Borgere, som plejes i sengen af en hjælper
og hvor en plejeseng er en betingelse for at
arbejdet kan udføres sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt

Hvad indgår i ydelsen



En plejeseng med 3- eller 4-delt liggeflade,
med el-funktioner, standard skum-madras og
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2 motorer


På baggrund af borgerens
funktionsnedsættelse og behov tages stilling
til:
o Sengeforlænger
o Sengeheste, standard eller
høje
o Overtræk til senge-heste
o Ekstra motor/motorer
o Sengegalge
o Støttegreb

Hvad indgår ikke i ydelsen



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Sengeindsats med tilsvarende funktioner



Driftsomkostninger, herunder strømforbrug



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det påhviler borgeren at gøre plads til plejesengen i
hjemmet
Der skal være plads omkring sengen så plejen kan
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Bemærkninger

Hjælpemiddeldepotet medvirker ikke til at flytte en
allerede installeret seng.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan
komme en lift ind under en seng med lavt understel
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Ramper, transportable og faste
Iso-type 18 30 15/18
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat eller ophævet gangfunktion

Hvad er formålet med ydelsen

At borgeren bliver i stand til forsvarligt at forcere
indendørs og udendørs niveauforskelle selvstændigt
eller med hjælper

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgerens varigt nedsatte eller ophævede
gangfunktion skal være afhjulpet med
gangredskab eller kørestol



Rampe skal være nødvendig for at afhjælpe
problemer med niveau-forskel inde/ude



Rampe skal være nødvendig for at borgeren
kan færdes i de rum i boligen, hvor daglige
aktiviteter udføres



Rampen skal til enhver tid være forsvarlig at
færdes på, blandt andet med hensyn til
hældning og belægning



Fast rampe kan kun bevilges, hvor borgeren
har opholdsadresse



Transportabel/sammenklappelig rampe kan
kun bevilges til aktive, faste kørestolsbrugere,
som hyppigt færdes på steder med dårlig
tilgængelighed

Der kan som udgangspunkt kun bevilges rampe til
1 adgangsdør. Ekstra rampe kan dog bevilges til
altan eller til terrasse, såfremt det er en
nødvendigt for at benytte disse

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen



Fast rampe



Transportabel rampe



Individuel tilpasning



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Ved etablering af dørtrinsrampe forhindres de fleste
døre i at kunne lukkes
Ved etablering af rampe på fællesarealer i forbindelse
med leje-/ejer-/andelsboliger, skal der søges om
tilladelse i boligselskabet eller ejerforeningen

Bemærkninger

Det skal vurderes, hvem der skal benytte rampen og
med hvilket hjælpemiddel.
Vejledende bør Bygningsreglementets (BR 95)
tilgængelighedskrav overholdes. Det vil sige at en
rampe ikke bør udføres med større hældning end
1:20, medmindre der er tale om en højdeforskel på
mindre end 20 cm, hvor stejlere stigning kan
accepte-res 1:h (h= højden på niveauforskellen i cm)

Lyngby-Taarbæk Kommune

Rollator
Iso-type 12 06 06
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat gangfunktion/-distance
og/eller balance

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
gangfunktion/-distance og/eller balance, så borgeren
i størst mulig omfang kan færdes i og udenfor
hjemmet

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Det er en forudsætning, at den nedsatte
gangfunktion ikke kan afhjælpes med
stok/stokke



Borgeren skal have behov for at sidde og
hvile ved udendørs gang



Det skal vurderes, hvorvidt behovet
udelukkende drejer sig om at transportere
indkøb hjem. Hvis dette er tilfældet skal
borgeren selv anskaffe en indkøbsvogn eller
lignende, medmindre rollator er den eneste
mulighed for at blive selvhjulpen med indkøb

Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1 rollator.
Ekstra rollator kan bevilges:


Hvor rollatoren benyttes både indendørs og
udendørs og borgeren ikke selv er i stand til
at bringe den ind og ud af boligen. Det er en
forudsætning, at der ikke er en anden person
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Lyngby-Taarbæk Kommune

tilstede, der kan flytte rollatoren


Hvis boligen er indrettet på en måde, så
borgeren skal færdes på flere etager



Det skal vurderes, om en rampe kan være
en mere hensigtsmæssig løsning, f.eks. ved
hoved- eller terrassedør.

Hvad indgår i ydelsen



Rollator med 4 hjul



Kurv eller net



Tilbehør efter behov
o Stokkeholder
o Dropstativ
o Iltflaskeholder
o Bakke
o Specialtilpasning

Hvad indgår ikke i ydelsen



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Lås



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at etablere slidsker ved
dørtrin eller fjerne dørtrinene.
Opbevaring i/udenfor opgange.

Bemærkninger

Ved valg af model vægtes, hvor rollatoren skal
bruges
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Ryglæn, manuel/motoriseret
Iso-type 18 12 24 02/03
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

1. Borgere, som ikke kan/må ligge fladt og sove på
grund af varigt nedsat lunge- hjertefunktion eller
refluks
2. Borgere, som ikke selvstændigt kan komme fra
liggende til siddende i sengen

Hvad er formålet med ydelsen

1. At give borgeren mulighed for at sove i sengen
2. At give borgeren mulighed for selvstændigt at
komme op at sidde i sengen

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren skal ligge med hævet hovedgærde
og behovet kan ikke løses med ekstra puder



Manuelt ryglæn: Benyttes, når det ikke er
nødvendigt med varieret højde



Motoriseret ryglæn: Benyttes, når det er
nødvendigt at variere højden, f.eks. for
selvstændigt at kunne komme fra liggende til
siddende i sengen

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen



Ryglæn uden eller med motor



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse



Evt. strømforbrug



Evt. topmadras

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det anbefales, at der anvendes en topmadras eller
lignende ovenpå ryglænet
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Bemærkninger

Ved motoriseret ryglæn skal det vurderes, om
motoren skal placeres i højre eller venstre side
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Sengebord
Iso-type 18 03 15 02
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

1. Borgere med varigt nedsat funktions-evne, som
er sengeliggende
2. Borgere, som skal plejes i sengen af en hjælper

Hvad er formålet med ydelsen

1. I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, således at borgeren selvstændigt
kan udføre daglige gøremål
2. At hjælperen kan arbejde ved sengen sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Det er en forudsætning at der ikke er andre
borde i hjemmet, som kan afhjælpe problemet



Borgeren skal opholde sig i sengen i mange
af døgnets vågne timer



Hjælperen kan kun ved hjælp af et
højdeindstilleligt sengebord arbejde ved
sengen sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen



Højdeindstilleligt sengebord på hjul



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby -Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til
Bemærkninger

Lyngby-Taarbæk Kommune

Sengeindsats/indbygningsseng
Iso-type 18 12 10
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

1. Borgere med varigt nedsat evne til at rejse og
sætte sig
2. Borgere, som skal plejes i sengen af en hjælper

Hvad er formålet med ydelsen

1. I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan
komme ind og ud af seng
2. At borgeren kan blive plejet i sengen på en sådan
måde, at hjælperen kan arbejde sikkerheds- og
sundheds-mæssigt forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

Det er en betingelse, at borgeren har et særligt
behov/ønske om at sove med samlever i
eksisterende dobbeltseng


Det er en forudsætning, at borgerens egen
seng ikke kan tilpasses



Det er en forudsætning, at en almindelig
seng, som forhandles bredt, med eventuel
tilpasning ikke kan afhjælpe
funktionsnedsættelsen



Det er en betingelse, at borgeren ikke kan
komme ind og ud af en seng med fast højde,
og derfor har behov for at kunne variere
sengehøjden



Borgere, som plejes i sengen af en hjælper
og hvor en plejeseng er en betingelse for at
arbejdet kan udføres sikkerheds- og
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sundhedsmæssigt forsvarligt
Hvad indgår i ydelsen



Sengeindsats eller indbygningsseng med 3eller 4-delt liggeflade, med el-funktioner,
standard skummadras.



På baggrund af borgerens
funktionsnedsættelse og behov tages stilling
til:
o Antal motorer
o Sengeforlænger
o Sengegalge
o Støttegreb

Hvad indgår ikke i ydelsen



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Driftsomkostninger herunder strømforbrug



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det påhviler borgeren at gøre plads til
sengeindsatsen/indbygningssengen i eksisterende
seng
Der skal være plads omkring sengen så plejen kan
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Bemærkninger

Hjælpemiddeldepotet medvirker ikke til at flytte en
allerede installeret seng.
I de tilfælde, hvor der skal anvendes lift, skal man
være opmærksom om pladsforholdene under sengen
er tilstrækkelige.
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Siddepuder
Iso-type 18 09 30
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere, der er tryksårstruet eller har udviklet tryksår
Borgere med varigt behov for siddestillings-korrektion
Borgere med varige, svære, sygdom-betingede
smerter
Borgere, der har fået bevilget en kørestol

Hvad er formålet med ydelsen

At forebygge at borgeren udvikler tryksår, eller at
allerede udviklede tryksår forværres.
Fremme opheling af allerede udviklede tryksår
At gøre det muligt at sidde trods svære,
sygdomsbetingede smerter
I væsentlig grad at korrigere for borgerens manglende
fysiske forudsætninger for at sidde

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgerens almentilstand og/eller fysiske
funktionsnedsættelse skal være så dårlig, at
der er risiko for at udvikle tryksår eller at der
allerede er tryksår som følge af at sidde



Graden af trykaflastning skal vurderes



Der skal være tale om varige, svære smerter,
som er betinget af sygdom



Siddestillingsanalyse



Siddestillingskorrektion skal være nødvendig
for at borgeren kan opnå en så
hensigtsmæssig siddestilling som muligt
og/eller forebygge forværring i siddestillingen



Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1

pude


Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1
betræk

Hvad indgår i ydelsen



Særlig skumpude fremstillet med henblik på
trykaflastning

Hvad indgår ikke i ydelsen



Gelepude



Flolitepude



Luftpude



Specialtilpasning



Eventuelt ekstra betræk



Udskiftning af betræk



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Ringpude



Skråpude



Almindelig skumpude



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til
Bemærkninger

Det skal løbende sikres at trykaflastningen er
svarende til behovet.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Små redskaber/hjælpemider fremstillet til handicappede
Iso-type
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat funktionsevne, der har
behov for særlige små redskaber for at kunne udføre
daglige gøremål

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan klare
daglige funktioner, som f.eks. spisning, madlavning,
opvask, af- og påklædning og personlig hygiejne

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

De små redskaber skal:


i væsentlig grad afhjælpe
funktionsnedsættelsen



udelukkende være fremstillet for at
kompensere for et handicap

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen



må ikke forhandles bredt



Det/de valgte små redskaber



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Forbrugsgoder og sædvanligt indbo



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Nej

Bemærkninger

Ingen
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Stationær fritstående løfter
Iso-type 12 36 18 01
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere, der ikke er i stand til selvstændigt at
rejse/sætte sig, gå eller stå

Hvad er formålet med ydelsen

At borgeren kan blive løftet fra et sted til et andet på
en sådan måde, at hjælperen kan arbejde
sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren har ikke stående balance



Borgere kan ikke stå på benene



Borgere kan ikke selv sætte sig op



Borgere evner ikke at samarbejde



Fysisk tunge borgere



Borgeren har stive led og/eller alvorlig
sårproblematik på fødderne



Borgeren har svære smerter/ svær overvægt
eller svær udadreagerende adfærd, og
anvender vendesystem i kombination med lift



Det er en forudsætning, at den fritstående
løfter kun skal anvendes i en kortere periode



Det er en forudsætning, at løftet ikke kan
foretages sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt med andre mobile løftehjælpemidler

Hvad indgår i ydelsen



Lokalestørrelse



Sejl
Det skal vurderes om
o der er behov for flere forskellige typer sejl
o der er behov for 2 sejl af samme type af

U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Stationær fritstående løfter.doc
20-03-2009

hygiejniske årsager


Forlængerstropper



Montering af skinnesystem og etablering af
opladning i private hjem

Hvad indgår ikke i ydelsen



Lovpligtigt serviceeftersyn



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse



Driftsomkostninger, herunder strøm-forbrug

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det frie arbejdsareal skal være minimum 1,5x1,5
meter, jvf. Indretning af ældre-boliger for fysisk
plejekrævende m. flere, Bygge- og boligstyrelsen,
Socialministeriet, Arbejds-tilsynet, KL, 2002
Der skal altid være 2 personer ved anven-delsen af
den fritstående løfter, jvf. administrativ instruks L1

Bemærkninger

Borgerens funktionsniveau kan svinge henover
døgnet, så der kan være behov for andre
hjælpemidler til forflytning, f.eks. drejetårn eller
personløfter.
Borgerens behov for at blive løftet kan ændre sig over
en længere periode
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Stokke
Iso-type 12 03
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat gangfunktion og/eller
balanceproblemer

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad afhjælpe den nedsatte gangfunktion
og/eller balance, så borgeren i størst muligt omfang
kan færdes i og udenfor hjemmet

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Det er en forudsætning, at den nedsatte
gangfunktion ikke kan afhjælpes med en
almindelig stok, sygestok med eller uden
anatomisk greb, som kan købes i almindelig
handel

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen



Albuestokke, enkeltindstillelige



Albuestokke, dobbeltindstillelige



Underarmsstokke



4 eller 5 punktstokke



Axilstokke



Specialtilpasning



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig stok, sygestok med eller uden
anatomisk greb



Sammenklappelige stokke



Udskiftning af dupsko



Ispigge



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Er der afledte forhold at tage hensyn til

Nej

Bemærkninger

Nej
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Ståløfter
Iso-type 12 36 03 03
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere, der ikke er i stand til selvstændigt at rejse
og sætte sig eller gå, men kan stå med støtte

Hvad er formålet med ydelsen

At borgeren kan blive løftet fra et sted til et andet på
en sådan måde, at hjælperen kan arbejde
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren har nedsat evne til at rejse og
sætte sig



Borgeren har begrænset evne til at stå på
benene



Borgeren skal kunne sidde



Det er en betingelse, at borgeren kan støtte
på benene

Hvad indgår i ydelsen



Borgeren kan have nedsat stående balance



Borgeren skal kunne samarbejde



Lokalestørrelse



Sejl
Det skal vurderes, om der er behov for 2 sejl
af samme type af hygiejniske årsager

Hvad indgår ikke i ydelsen



Lovpligtigt serviceeftersyn



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Gulvbelægningen skal være plan og jævn, jvf.
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Arbejdstilsynets vejl. D.3.3, juni 2004.
Gulvtæpper skal som udgangspunkt fjer-nes, jvf.
Arbejdstilsynets vejl. D.3.3, juni 2004. Ønsker
borgeren ikke dette, skal borgeren selv indkøbe
køreplader i plast, medmindre det underliggende gulv
ikke gør det muligt at fjerne tæpper.
Det frie arbejdsareal skal være minimum 2x2 meter,
jvf. Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende
m. flere, Bygge- og boligstyrelsen, Socialministeriet,
Arbejds-tilsynet, KL, 2002
Der skal altid være 2 personer ved anvendelsen af
ståløfter, jvf. administrativ instruks L1
Bemærkninger

Borgerens funktionsniveau kan svinge henover
døgnet, så der kan være behov for andre
hjælpemidler til forflytning, f.eks. drejetårn eller
personløfter.
Borgerens behov for at blive løftet kan ændre sig over
en længere periode
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Stokke
Iso-type 12 03
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat gangfunktion og/eller
balanceproblemer

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad afhjælpe den nedsatte gangfunktion
og/eller balance, så borgeren i størst muligt omfang
kan færdes i og udenfor hjemmet

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Det er en forudsætning, at den nedsatte
gangfunktion ikke kan afhjælpes med en
almindelig stok, sygestok med eller uden
anatomisk greb, som kan købes i almindelig
handel

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen



Albuestokke, enkeltindstillelige



Albuestokke, dobbeltindstillelige



Underarmsstokke



4 eller 5 punktstokke



Axilstokke



Specialtilpasning



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig stok, sygestok med eller uden
anatomisk greb



Sammenklappelige stokke



Udskiftning af dupsko



Ispigge



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Små redskaber/forbrugsgoder fremstillet til den almindelige befolkning
Iso-type
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 og § 113 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat funktionsevne, der har
behov for særlige små redskaber/forbrugsgoder for at
kunne udføre daglige gøremål

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan klare
daglige funktioner, som f.eks. spisning, madlavning,
opvask, af- og påklædning og personlig hygiejne

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

Små redskaber/forbrugsgoder skal:
•

i væsentlig grad afhjælpe funktionsnedsættelsen

• være fremstillet med den almindelige
befolkning som målgruppe
• forhandles bredt
Der kan kun ydes hjælp:
• når udgiften i den enkelte ydelsessituation
overstiger 500 kr.
• når forbrugsgodet ikke indgår i sædvanligt
indbo
Hvad indgår i ydelsen

•

Et kontant beløb svarende til 50% af prisen
på et standardprodukt af den type, der er
behov for til at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne dog max. 50% af den faktiske
udgift

Hvad indgår ikke i ydelsen

•

De resterende 50% af prisen, som er
borgerens egenbetaling

•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning og
reparation

Hvem leverer ydelsen

Borgeren skal selv købe det/de små
redskaber/forbrugsgoder hos en momsregistreret
virksomhed

Hvad koster ydelsen for modtageren

Minimum 50 % af prisen på et standard-produkt, som
er borgerens egenbetaling

Hvordan følges op på ydelsen

Ingen opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Borgeren skal selv lægge ud for det fulde beløb
Det bevilgede beløb refunderes ved forevisning af
faktura
Borgeren får ejendomsretten til produktet

Bemærkninger

Borgeren kan frit vælge leverandør og produkt.
Eventuelle ekstraudgifter afholdes af borgeren

Lyngby-Taarbæk Kommune

Fordeling af småredskaber/hjælpemidler mellem
§112, §113 eller sædvanligt indbo
§ 112

§ 113

Sædvanligt
indbo

Personlig pleje
Badesvamp på skaft

X

Badebørste på skaft

X

Kam på skaft

X

Knappekrog

X

Neglebørste på sugekop

X

Neglefil på sugekop

X

Negleklipper 3 i 1 på plade

X

Protesetandbørste med sugekop

X

Påklædningspind og -krog

X

Skohorn

X

Strømpepåtager enkelt/dobbelt

X

Støttestrømpepå/aftager – hvis pgl. bliver selvhjulpen

X

Tubeklemme
Tåvasker

X
X

Husholdning - spisning
Glas og kopper, fremstillet til handicappede

X

Spisebestik, Good-grip

X

Spisebestik, fremstillet til handicappede

X

Smørebrædt med kant

X

Tallerken, fremstillet til handicappede

X

Tallerkenkant

X
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Thermokrus
Æggebæger med sugekop

X
X

Husholdning - køkken
El-dåseåbner,

X

Låg- og dåseåbnere, almindelige
Låg- og dåseåbnere, som ikke forhandles bredt

X
X

Mælkekartonåbner, almindelige
Mælkekartonåbner, som ikke forhandles bredt

X
X

El-køkkenkniv

X

”Gustavbergkniv” eller lignende, som forhandles bredt

X

Køkkenknive i øvrigt, som ikke forhandles bredt

X

Skærekasse

X

Skærebrædt med søm

X

Fix-brædt

X
§ 112

Vinklede køkkenredskaber

Sædvanligt

§ 113

indbo

X

Good-grip køkkenredskaber

X

Køkkenredskaber med sugekop

X

Grydeholder

X

Silåg til fastspænding

X

Diverse redskaber
Bøjlesaks, f.eks. Stirex

X

Gribetænger

X

Rygeforklæde og -stykke

X

Rygerobot

X

Rygerør

X

Nøglepind

X
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Nøgleplade af plast

X

Læsepult i træ

X

Læsestativ, som ikke forhandles bredt

X

Bakkepude

X

Mosgummi

X

Plastazote

X

Non-slip i metermål

X

Non-slip plade

X

Slingredug

X

Vandhaneåbner

X

Universalåbner

X

Bjørneklemmer

X

Definition af forbrugsgoder:
Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe.
Sådanne produkter er således ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne
har behov for.
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Små redskaber/hjælpemider fremstillet til handicappede
Iso-type
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat funktionsevne, der har
behov for særlige små redskaber for at kunne udføre
daglige gøremål

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren selvstændigt kan klare
daglige funktioner, som f.eks. spisning, madlavning,
opvask, af- og påklædning og personlig hygiejne

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen

De små redskaber skal:


i væsentlig grad afhjælpe
funktionsnedsættelsen



udelukkende være fremstillet for at
kompensere for et handicap

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen



må ikke forhandles bredt



Det/de valgte små redskaber



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Forbrugsgoder og sædvanligt indbo



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Nej

Bemærkninger

Ingen

U:\alle\VISITATIONSAFSNITTET - ÆLDRESERVICE - SOF\Gældende kvalitetsstanderder 2012\Hjælpemidler\Små redskaber-hjælpemidler fremstillet til
handicappede.doc
31-01-2008

Lyngby-Taarbæk Kommune

Stationær fritstående løfter
Iso-type 12 36 18 01
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere, der ikke er i stand til selvstændigt at
rejse/sætte sig, gå eller stå

Hvad er formålet med ydelsen

At borgeren kan blive løftet fra et sted til et andet på
en sådan måde, at hjælperen kan arbejde
sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren har ikke stående balance



Borgere kan ikke stå på benene



Borgere kan ikke selv sætte sig op



Borgere evner ikke at samarbejde



Fysisk tunge borgere



Borgeren har stive led og/eller alvorlig
sårproblematik på fødderne



Borgeren har svære smerter/ svær overvægt
eller svær udadreagerende adfærd, og
anvender vendesystem i kombination med lift



Det er en forudsætning, at den fritstående
løfter kun skal anvendes i en kortere periode



Det er en forudsætning, at løftet ikke kan
foretages sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt med andre mobile løftehjælpemidler

Hvad indgår i ydelsen



Lokalestørrelse



Sejl
Det skal vurderes om
o der er behov for flere forskellige typer sejl
o der er behov for 2 sejl af samme type af
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hygiejniske årsager


Forlængerstropper



Montering af skinnesystem og etablering af
opladning i private hjem

Hvad indgår ikke i ydelsen



Lovpligtigt serviceeftersyn



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse



Driftsomkostninger, herunder strøm-forbrug

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det frie arbejdsareal skal være minimum 1,5x1,5
meter, jvf. Indretning af ældre-boliger for fysisk
plejekrævende m. flere, Bygge- og boligstyrelsen,
Socialministeriet, Arbejds-tilsynet, KL, 2002
Der skal altid være 2 personer ved anven-delsen af
den fritstående løfter, jvf. administrativ instruks L1

Bemærkninger

Borgerens funktionsniveau kan svinge henover
døgnet, så der kan være behov for andre
hjælpemidler til forflytning, f.eks. drejetårn eller
personløfter.
Borgerens behov for at blive løftet kan ændre sig over
en længere periode
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Toiletforhøjer
Iso-type 09 12 12/15 18
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat evne til at rejse/sætte sig

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte
funktionsevne, så borgeren kan klare toi-letbesøg og
dermed i videst muligt omfang blive selvhjulpen

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren skal have svært ved at rejse og
sætte sig på toilettet



Toiletforhøjer med armlæn kan be-vilges,
hvis toiletforhøjelsen ikke er tilstrækkelig til at
afhjælpe behovet

Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1
toiletforhøjer. Ekstra toiletforhøjer kan bevilges


når der er flere toiletter i boligen, og det er
nødvendigt at benytte disse for at borgeren
kan nå at komme på toilettet døgnet rundt.

Hvad indgår i ydelsen



Fastmonteret toiletforhøjer med/uden
armlæn.



Fritstående toiletforhøjer med armlæn.



Løs toiletforhøjer uden armlæn



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Det afmonterede toiletsæde remonteres, hvis
det er tilvejebragt

Hvad indgår ikke i ydelsen

Der bevilges ikke nyt toiletsæde i tilfælde af:


skade ved afmontering af eksisterende
toiletsæde



at det afmonterede toiletsæde ikke er
tilvejebragt ved afmontering af toiletforhøjer
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Lyngby-Taarbæk Kommune

Toilet- og badestole med hjul
Iso-type 09 12 03 10
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere med varigt nedsat eller ophævet gangfunktion

Hvad er formålet med ydelsen

I væsentlig grad at afhjælpe den nedsatte eller
ophævede gangfunktion, så borgeren kan komme på
toilettet samt udføre personlig hygiejne/ bade
selvstændigt eller med hjælper

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren skal være ude af stand til at gå til
badeværelset

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen



Toilet- og badestol med hjul



Toilet- og badestol med hjul og kip-funktion



Toilet- og badestol med hjul, eleverbar



Specialtilpasning



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby Tårbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at opsætte håndgreb,
montere slidsker ved dørtrin, fjerne dem eller udligne
niveauforskelle på anden vis.

Bemærkninger
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pude


Der kan som udgangspunkt kun bevilges 1
betræk

Hvad indgår i ydelsen



Særlig skumpude fremstillet med henblik på
trykaflastning

Hvad indgår ikke i ydelsen



Gelepude



Flolitepude



Luftpude



Specialtilpasning



Eventuelt ekstra betræk



Udskiftning af betræk



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Ringpude



Skråpude



Almindelig skumpude



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til
Bemærkninger

Det skal løbende sikres at trykaflastningen er
svarende til behovet.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Vendelagen
Iso-type 12 33 06 03
Lovgrundlag for ydelse

§ 112 i lov om social service

Hvem kan modtage ydelsen

Borgere, der ikke er i stand til selvstændigt at vende
sig og/eller flytte sig i sengen

Hvad er formålet med ydelsen

At borgeren kan blive vendt og/eller flyttet i sengen
på en sådan måde, at hjælperen kan arbejde
sikkerheds- og sundheds-mæssigt forsvarligt

Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen



Borgeren kan ikke selvstændigt vende sig
eller flytte sig i sengen.



Borgeren skal have personhjælp til at vende
sig eller flytte sig i sengen

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen



Vendesystem



2 beskyttelseslagner



Reparation udover almindelig vedligeholdelse



Almindelig vedligeholdelse

Hvem leverer ydelsen

Lyngby-Taarbæk kommunes Hjælpemiddeldepot

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er gratis

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage hensyn til

Der skal altid være 2 personer ved anvendelsen af
vendesystem jvf. administrativ instruks V2
Det kan være behov for at kombinere anvendelsen af
vendesystemet med en lofts-/vægmonteret
personløfter eller stationær, fritstående personløfter

Bemærkninger

Det er en forudsætning, at SAFE har vurderet
situationen
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