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Personlig pleje og toiletbesøg
Toiletforhøjer med og uden armlæn og toiletarmlæn
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at klare toiletbesøg med eller uden hjælp.

Hvad kan jeg få?

•
•

•

Fastmonteret toiletforhøjer med eller uden armlæn.
Fastmonteret skråtstillet toiletforhøjer med eller uden
armlæn.
Fastmonteret toiletbræt med armlæn (også kaldet
supporter).
Du kan bevilges mere end en toiletforhøjer, hvis du
benytter toilet på flere etager.
Du kan i særlige tilfælde bevilges løs toiletforhøjer til
“rejsebrug”, hvis du flere gange om ugen bruger toilet
andre steder end hjemme, og kun er i stand til dette med
toiletforhøjer. Modellen skal fastspændes hver gang, og er
derfor ikke egnet til hjemmet.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

•
•
•

Almindelig vedligeholdelse.
Forhøjelse under toilettet i form af forhøjet sokkel.
Indkøb af ekstra højt toilet.

•
•
•

Hvad kan jeg ikke
få hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal
være opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det
bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•

At du ikke er i stand til at sætte dig på eller rejse dig fra
toilettet, eller kun kan med stort besvær – og forhøjelse
af toilettet afhjælper dette.
At du på grund af bevægeindskrænkning fx i hofterne ikke
er i stand til at sidde ned ved normal toilethøjde, eller
har behov for at sidde på et skråtstillet sæde.
At du har nedsat balance med faldrisiko til følge, og
dermed vil have gavn af armlænene.

Principafgørelser
Bemærkning

Du skal selv opbevare dit eksisterende toiletbræt til eventuelt
senere brug.
Hjælpemiddeldepotet kan i særlige tilfælde være behjælpelige
med at flytte toiletforhøjeren, hvis du skifter bolig. I første
omgang vil det dog blive undersøgt, om du har pårørende, der
kan hjælpe.
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Personlig pleje og toiletbesøg
Vægmonterede toiletarmstøtter
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at klare toiletbesøg med eller uden hjælp.

Hvad kan jeg få?

Hvad kan jeg ikke
få hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•

Toiletarmstøtter og montering af disse, individuelt
tilpasset.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

•

Almindelig vedligeholdelse

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal
være opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det
bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•

At du ikke er i stand til at sætte dig på eller rejse dig fra
toilettet eller kun kan med stort besvær – og armlænene
afhjælper dette.
Det er forsøgt med toiletforhøjer med armlæn eller
toiletarmlæn, men dette fungerer ikke fx fordi der er
behov for individuel justering af armlænenes højde og
afstand fra toilet.

Principafgørelser

73-17 (produktet betragtes som hjælpemiddel, hvis det opsættes
på almindelig vis, og hvis det kan fjernes uden at efterlade
usædvanlige spor, der sædvanligvis vil findes i en bolig ved
fraflytning)

Bemærkning

Det er hjælpemiddeldepotet, der vurderer, om det er forsvarligt
at montere armstøtterne på væggen, for eksempel i forhold til,
om væggen kan bære belastningen.
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Personlig pleje og toiletbesøg
Toiletløfter
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at klare toiletbesøg uden hjælp og derved
blive selvhjulpen.

Hvad kan jeg få?

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•
•
•

Elektrisk eller hydraulisk toiletløfter med eller uden armlæn.
Tilslutning til el – der kan søges om etablering af elstik efter
Lov om Social Service § 116.
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

•
•

Almindelig vedligeholdelse, udgifter til el.
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligindretning. Ud over det, ses på:
•
•

At du selvstændigt kan gå til og fra toilettet og selvstændigt
klare toiletbesøg med toiletløfteren. Uden toiletløfter er du
nødt til at blive liftet til og fra bækkenstol til toiletbesøg.
At du ikke er i stand til at sætte dig på eller rejse dig fra
toilettet uden toiletløfter. Det er afprøvet med forhøjelse af
toilettet og bækkenstol til toiletbesøg.

Principafgørelser
Bemærkning

Du skal selv opbevare dit eksisterende toiletbræt til eventuelt
senere brug.
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Personlig pleje og toiletbesøg
Bade- og toiletstole (med og uden hjul)
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

•
•

At du bliver i stand til at tage bad med/uden hjælp.
At du bliver i stand til at foretage toiletbesøg med/uden
hjælp.

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•

Bade/toiletstol med eller uden hjul.
Bade/toiletstol med hjul, kipfunktion.
Specialtilpasning og/eller tilbehør.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Hvad kan jeg ikke
få?

•

Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

At du har nedsat gangfunktion, så det ikke er muligt at
forflytte dig over på badetaburet/toilet.
At du har nedsat siddende balance, så det ikke er muligt at
sidde på badetaburet/toilet.
At du har nedsat gangfunktion, så det ikke er muligt for dig
selv at komme ud på toilettet – fx ved toiletbesøg om
natten.
At dine eksisterende toiletforhold ikke er anvendelige fx på
grund af adgangs- eller pladsforhold.
Har du nedsat siddende balance, kan du bevilges badestol
med kipfunktion.
Er du meget tung, kan der bevilges badestol med elektrisk
kipfunktion for at skåne plejepersonalet.
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Personlig pleje og toiletbesøg
Bade- og toiletkørestol med drivhjul
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

•
•
•

At du bliver i stand til at tage bad uden hjælp.
At du bliver i stand til at foretage toiletbesøg uden hjælp.
At hjælpers arbejdsforhold i væsentlig grad lettes, da stolen
er lettere at skubbe frem end sædvanlige bækkenstole.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Bade/toiletkørestol med store drivhjul.
Specialtilpasning og/eller tilbehør.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du har nedsat gangfunktion, så det ikke er muligt at
forflytte dig over på badetaburet/toilet.
Du har nedsat siddende balance, så det ikke er muligt at
sidde på badetaburet/toilet.
Du kan selvstændigt køre badestolen ud på badeværelset og
på denne måde undvære hjælp.
Du bliver i stand til at tage bad og foretage toiletbesøg uden
hjælp.
Badestolen er nødvendig for, at hjælper kan køre dig ud på
badeværelset, da drivhjulene gør stolen lettere at køre end
en badestol med standard hjul.
Er du meget tung, kan der bevilges elektrisk bade- og
toiletkørestol, da denne køres elektrisk. Der afprøves
standard bækkenstol med drivhjul først.
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Personlig pleje og toiletbesøg
Badebænk
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at tage bad med/uden hjælp.

Hvad kan jeg få?

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•
•

Højdejusterbar og stabil badebænk med håndgreb i siden.
Findes i forskellige bredder.
Ekstraudstyr i form af ryg.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

•
•

Skridsikker måtte.
Almindelig vedligeholdelse herunder udskiftning af dupsko.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

At du har nedsat balance med faldrisiko til følge.
At du ikke er i stand til at stå under badet på grund af fx
udtrætning eller luftvejsproblemer.
At dine eksisterende badeforhold ikke er anvendelige; fx at
du ikke på forsvarlig vis kan bruge badekarret, men i stedet
kan bruse dig siddende på badetaburet ved håndvask, når
der er afløb i gulvet.
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Personlig pleje og toiletbesøg
Bruseklapsæde
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at tage bad med/uden hjælp.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Vægmonteret bruseklapsæde. Findes i forskellige størrelser.
Montering af bruseklapsædet.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•

Principafgørelser

Bemærkning

At du har nedsat balance med faldrisiko til følge.
At du ikke er i stand til at stå under badet på grund af fx
udtrætning eller luftvejsproblemer.
Der er afprøvet badebænk, men der er ikke plads til denne
eller du kan ikke forflytte dig til badebænk.

73-17 (produktet betragtes som hjælpemiddel, hvis det opsættes
på almindelig vis, og hvis det kan fjernes uden at efterlade
usædvanlige spor, der sædvanligvis vil findes i en bolig ved
fraflytning)
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Personlig pleje og toiletbesøg
Badebræt til badekar eller badekarsæde
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at tage bad med/uden hjælp.

Hvad kan jeg få?

•
•

Badebræt til badekar, standard eller drejeligt.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Skridsikker måtte.
Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•

Du har badekar, men er ikke i stand til at benytte dette på
forsvarlig vis på grund af nedsat balance, nedsat
standfunktion, hurtig udtrætning eller luftvejsproblemer.
Du er i stand til siddende på brættet eller på sædet at
svinge benene op i karret.

Principafgørelser
Bemærkning

Der afprøves badebræt før drejeligt badekarsæde.

Side 13 af 116

Personlig pleje og toiletbesøg
Bruseleje
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at få brusebad med hjælp fra en eller to
personer.

Hvad kan jeg få?

•
•

Bruseleje med eller uden hjul, fast eller højdeindstillelig.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•

•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du er på grund af særlige omstændigheder ikke i stand til at
bade siddende på badestol. Det kan fx være på grund af
svære kontrakturer og/eller spasticitet, der gør det meget
vanskeligt for dig at sidde i stol eller vanskeligt for hjælper
at vaske dig.
Der skal være plads på badeværelset til bruselejet.
Badestol, eventuelt med formstøbt sæde er afprøvet og
fungerer ikke.
Uden bruseleje er du ikke i stand til at få bad, og det er
væsentligt for dig at have mulighed for at blive bruset, og
personlig pleje i seng er i din konkrete situation ikke
tilstrækkeligt.
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Personlig pleje og toiletbesøg
Bidet toiletsæde
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

•

At du bliver i stand til at foretage toiletbesøg selvstændigt og
opretholde god hygiejne efter toiletbesøg.

Hvad kan jeg få?

•

•
•

Toiletsæde med skylle-tørrefunktion monteret på standard
toilet.
Eventuelt bevilling af nyt toilet, hvis bidetsæde ikke kan
monteres på dit eksisterende toilet, fordi du skal bruge en
større model bidetsæde end standard.
Specielt toilet med indbygget skylle- og tørrefunktion, hvis
bidettoiletsædet ikke er egnet til din størrelse og vægt.
Opsætning af vådrumsstik jf. Lov om Social Service § 116.
Tilslutning af bidetsædet til toilettet.

•

Almindelig vedligeholdelse og reparation.

•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•

•
•

•

•

Du er ikke i stand til at tørre dig efter toiletbesøg eller kun
med stort besvær, og har efterfølgende store smerter eller
væsentligt nedsat intimhygiejne.
Du har ikke behov for hjælp til at komme til og fra toilettet
og få tøj af og på, og bliver i stand til at klare hele
toiletsituationen uden personhjælp, og bliver dermed
selvhjulpen.
Du er på grund af nedsat bevægelighed i fx rygsøjlen,
hofterne, skulder og/eller i håndled ikke er i stand til at
udføre de bevægelser, der skal til for at tørre dig.
Du har hyppige toiletbesøg fx på grund af
tarmkomplikationer, og det er derfor ikke praktisk muligt for
dig at opretholde god hygiejne ved at tage brusebad efter
toiletbesøg.
I særlige tilfælde kan bidetsæde bevilges, selvom det ikke
gør dig fuldkommen selvhjulpen, hvis du vil kunne klare
toiletbesøget med betydeligt mindre hjælp end før. Her
vurderes på, om det har særlig stor betydning for dig at
kunne klare intimhygiejne selvstændigt, og om det vil være
en væsentlig lettelse for dig at blive selvhjulpen på dette
område. Her ses på, om du på nuværende tidspunkt får hjælp
af pårørende.
Alternative løsninger afprøves inden bevilling, fx
toiletpapirtang eller brusebad efter toiletbesøg (hvis dette
praktisk er muligt)
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Principafgørelser

54-14

Bemærkning

Toiletsædet skal tilsluttes el og vand.
Du skal selv opbevare dit eksisterende toiletbræt til eventuelt
senere brug.
Hvis dit eget toilet er af ældre dato og derfor ikke kan anvendes til
bidetsædet pga. fx udformningen eller størrelsen på kummen, må
du for egen regning udskifte toilettet til en nyere model, hvor det
kan monteres. Udskiftning af ældre toilet betragtes som værende
modernisering, som Lov om Social Service §116 ikke yder hjælp til.
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Personlig pleje og toiletbesøg
Småhjælpemidler til påklædning og personlig pleje
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112 og § 113.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til selvstændigt at få tøj af og på samt at udføre
personlig pleje.

Hvad kan jeg få?

Eksempler på påklædningshjælpemidler:
•
•

Strømpepåtager: Fås til enkelt strømpe og til strømpebukser.
Der findes desuden modeller til af- og påtagning af
kompressionsstrømper. Disse bevilges sammen med
kompressionsstrømper.

Eksempler på småhjælpemidler til personlig pleje:

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•

Neglebørste på sugekop.
Negleklipper (3-i-1) på plade.
Protesetandbørste på sugekop.

•

Almindelig vedligeholdelse.

Forbrugsgoder til under kr. 500, der fås i almindelig handel (Der
henvises til apotekets småhjælpemidler) fx:
•
•
•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Badesvamp på langt skaft.
Påklædningspind.
Knappekrog.

Du har nedsat eller manglende funktion i ryg, knæ eller
hofter.
Du har nedsat bevægelighed, styrke eller finmotorik i
hænder/fingre.
Du er ikke i stand til at udføre aktiviteterne uden
småhjælpemidlerne, eller kan kun dette med stort besvær.
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Forflytning
Drejetårn
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du kan forflyttes fra fx seng til kørestol på forsvarlig vis.

Hvad kan jeg få?

•
•

Drejetårn med eller uden hjul.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Drejetårnet skal benyttes af hjælper eller pårørende, der
kan dette på forsvarlig vis.
Du kan ikke forflytte dig selvstændigt uden hjælpemidler.
Din standfunktion er sikker nok til, at stående forflytning i
drejetårnet kan udføres forsvarligt.
Du kan samarbejde om forflytningen.
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Forflytning
Glidebræt
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du selvstændigt kan forflytte dig fra fx seng til kørestol på
forsvarlig vis. Eller at du kan forflyttes med let hjælp.

Hvad kan jeg få?

•
•

Glidebræt
Reparation (udskiftning) efter aftale med
Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du kan ikke forflytte dig selvstændigt uden hjælpemidler.
Du har nedsat kraft i benene og har ingen eller minimal
standfunktion.
Du har god siddende balance, der er sikker nok til at
forflytning på glidebræt kan udføres forsvarligt.
Du kan aktivt samarbejde med hjælper om forflytningen
eller eventuelt klare forflytningen selv.
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Forflytning
Sengerebstige
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du selvstændigt eller med let hjælp kan rejse dig fra liggende til
siddende i sengen

Hvad kan jeg få?

•
•

Sengerebstige.
Sengebånd.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du kan ikke rejse dig fra liggende til siddende stilling i
sengen uden brug af rebstige/sengebånd.
Der er forsøgt alternative løsninger, fx at rejse dig fra
sideliggende stilling.
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Forflytning
Ståløfter med sejl
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du kan forflyttes fra fx seng til kørestol på forsvarlig vis.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Ståløfter med sejl.
Lovpligtigt serviceeftersyn.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse og drift.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•

Du kan ikke forflytte dig selvstændigt uden hjælpemidler.
Du kan ikke forflyttes med drejetårn.
Du har standfunktion, der er sikker nok til at stående
forflytning i ståløfteren kan udføres forsvarligt, og
Du har kræfter i minimum den ene hånd, og kan holde fast i
ståløfteren under forflytningen.
Du kan samarbejde om forflytningen.
Du har siddende balance, der er god nok til at hjælper kan
give ståsejl på forsvarligt.

Principafgørelser
Bemærkning

Der skal være den fornødne plads i hjemmet til forflytning med
ståløfteren, det kan derfor eventuelt være nødvendigt at flytte
møbler samt fjerne gulvtæppe. Hjælpemiddelteamet kan ikke
være behjælpelig med dette
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Forflytning
Mobil personløfter med sejl
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du kan forflyttes fra fx seng til kørestol på forsvarlig vis.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Mobil personløfter med sejl.
Lovpligtigt serviceeftersyn.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Som udgangspunkt leveres personløfter med toiletsejl, da dette
giver bedst mulighed for en god siddestilling – der findes øvrige
typer af sejl, som efter en konkret vurdering vil kunne blive
bevilget.
Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•

Almindelig vedligeholdelse og drift.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•

Du kan ikke forflytte dig selvstændigt uden hjælpemidler.
Du kan ikke forflyttes forsvarligt med ståløfter, eller det
vurderes at være mere hensigtsmæssigt at forflytte dig med
personløfter.

Principafgørelser
Bemærkning

Der skal være den fornødne plads i hjemmet til forflytning med
personløfteren, det kan derfor eventuelt være nødvendigt at flytte
møbler samt fjerne gulvtæppe. Hjælpemiddelteamet kan ikke
være behjælpelig med dette
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Forflytning
Loft- eller vægmonteret personløfter
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du kan forflyttes fra fx seng til kørestol på forsvarlig vis.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Loft- eller vægmonteret personløfter med sejl.
Lovpligtigt serviceeftersyn.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse og drift.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•

Du kan ikke forflytte dig selvstændigt uden hjælpemidler.
Du kan ikke forflyttes forsvarligt med ståløfter, eller det
vurderes at være mere hensigtsmæssigt at forflytte dig med
personløfter.
Loft- eller vægmonteret personløfter bevilges frem for mobil
personløfter i tilfælde af fx trange pladsforhold, psykiske
omstændigheder, der gør brug af mobil personløfter
uhensigtsmæssig, kraftig overvægt med mere.

Principafgørelser
Bemærkning

Der skal være den fornødne plads i hjemmet til forflytning med
den loft- eller vægmonterede personløfteren, det kan derfor
eventuelt være nødvendigt at flytte møbler. Hjælpemiddelteamet
kan ikke være behjælpelig med dette
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Forflytning
Glidelagen
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du kan blive hjulpet med forflytning og/eller vending i sengen
eller bliver i stand til dette selvstændigt.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Glidestykker.
Glidelagen.
Reparation samt udskiftning efter aftale med
Hjælpemiddelteamet.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•

•
•

Det er nødvendigt med glidelagen i sengen for at nedsætte
friktion mellem din hud og underlaget, for at forebygge
tryksår eller sikre, at eksisterende tryksår ikke
vedligeholdes.
Du bliver i stand til at vende dig i sengen selvstændigt eller
med hjælp.
Dit problem kan ikke afhjælpes ved køb af almindeligt
silke/satinlagen, som fås i almindelig handel

Principafgørelser
Bemærkning

Der afprøves glidestykker før glidelagen for at sikre, at det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel anvendes
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Forflytning
Vendelagen med elmotor
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du kan blive hjulpet med forflytning og/eller vending i sengen
eller selvstændigt bliver i stand til dette.

Hvad kan jeg få?

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•
•

Vendelagen med elmotor.
Reparation samt udskiftning efter aftale med
Hjælpemiddelteamet.
Årligt serviceeftersyn

•

Almindelig vedligeholdelse og drift.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•

Du har væsentligt nedsat mobilitet i liggende stilling.
Du har, på grund af risiko for udvikling af tryksår, behov for
at kunne blive vendt i sengen, og det er ikke muligt for
hjælperen at benytte øvrige hjælpemidler til vending.
Du har behov for hjælp til personlig pleje i sengen, og
hjælpen kan ikke ydes på forsvarlig vis uden el-vendelagen.
El-vendelagnet er nødvendigt for hjælper, for at vending i
seng kan foregå med mindre fysisk kontakt, fx hvis du har
kognitive vanskeligheder eller mange smerter.
Du kan med el-vendelagnet på forsvarlig vis selvstændigt
vende dig, og derved undgå besøg fra plejen til dette.

Principafgørelser
Bemærkning

Der afprøves glidelagen før vendelagen med elmotor for at sikre, at
det bedst egnede og billigste hjælpemiddel anvendes.
Hjælpemidlet kræver særlig instruktion og årlige serviceeftersyn.
Dette står Hjælpemiddelteamet for.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Albuestok
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Øge din mobilitet, så du selvstændigt kan færdes sikkert
indendørs/udendørs. Der bevilges en eller to alt efter behov.

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•
•
•
•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

Albuestokke, enkelt-indstillelige med og uden anatomisk
håndtag.
Albuestokke, dobbelt-indstillelige med og uden anatomisk
håndtag.
Fire- eller fempunktstokke.
Stokkeholder til rollator, hvis du er bevilget rollator
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.
Is-dupsko.
Gangstave.
Almindelig stok, håndstok, spadserestok.
Sammenklappelig stok.
Almindelig vedligeholdelse herunder udskiftning af dupsko
(kan købes i Matas eller på apoteket).
Ekstra overtræk til håndtag, fx blødere

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
• Du har nedsat gangfunktion, fx på grund af slidgigt i hofter
eller knæ.
• Hvis du har nedsat balance kan det eventuelt være bedre
med rollator. Du kan tilbydes afprøvning af begge dele.

Principafgørelser
Bemærkninger

Det kan være nødvendigt med udligning/fjernelse af dørtrin. Du
kan søge om dette hos Hjælpemiddelteamet.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Gangstativ
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Øge din mobilitet, så du selvstændigt kan færdes sikkert
indendørs/udendørs.

Hvad kan jeg få?

•
•

Højdeindstilleligt gangstativ, fås i forskellige bredder.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•
•

Du har nedsat gangfunktion og/eller balance.
Du er ikke i stand til at færdes uden risiko for fald.
Du er ikke i stand til at benytte rollator, fx på grund af
kognitive vanskeligheder eller boligens indretning og
beskaffenhed.
Du er ikke i stand til at bruge albuestokke på grund af
nedsat balance.
Gangstativ bruges primært indendørs til personer med
stærkt nedsat gangfunktion.

Principafgørelser
Bemærkninger

Hvis boligen er indrettet sådan, at du skal færdes på flere etager,
kan der bevilges to gangstativer.
Det kan være nødvendigt med udligning/fjernelse af dørtrin. Du
kan søge hjælpemiddelteamet om dette.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Talerstol
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Øge din mobilitet, så du selvstændigt kan færdes sikkert
indendørs/udendørs.

Hvad kan jeg få?

•
•

Højdeindstillelig talerstol, med eller uden hydraulik eller el
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•
•
•

Du har stærkt nedsat gangfunktion.
Du er ikke i stand til at gå uden talerstol.
Du er ikke i stand til at benytte rollator, fordi der er behov
for meget støtte af kropsvægten, som skal aflaste ved hjælp
af armene.
Du er ikke i stand til at gå med gangstativ.
Der kan bevilges talerstol med hydraulik, hvis du kun med
dette er i stand til at rejse dig fra siddende stilling.
Der kan bevilges talerstol med elektrisk hejs, hvis du ikke
kan rejse dig ved hjælp af talerstol med hydraulik.

Principafgørelser
Bemærkninger

En talerstol fylder meget i hjemmet, og kan ikke altid benyttes i
mindre hjem.
Det kan være nødvendigt med udligning/fjernelse af dørtrin. Du
kan søge hjælpemiddelteamet om dette.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Rollator
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Øge din mobilitet, så du kan færdes sikkert selvstændigt
indendørs/udendørs.

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•

•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

Rollator med fire hjul og kurv. Som udgangspunkt bevilges
rollator, der kan anvendes både ude og inde.
Enhåndsrollator.
Tilbehør, der er nødvendigt på grund af din nedsatte
funktionsevne (rygbøjle, slæbebremse, underarmsstøtter,
stokkeholder, bakke, iltflaskeholder).
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.
Lås.
Presenning.
Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
udskiftning af dæk og slanger. Der kan ydes hjælp til
udgiften til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov
for mere end en årlig udskiftning mod dokumentation af
tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig
udskiftning uanset hvor mange mobilitetshjælpemidler du
har.
Levering af ny kurv hvis den oprindelige bortkommer.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•
•

Du har nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance.
Din nedsatte gangfunktion kan ikke afhjælpes med
albuestok.
Du er ikke i stand til at færdes uden risiko for fald.
Du har på grund af vejrtrækningsproblemer, nedsatte
kræfter eller andet behov for at kunne sætte dig undervejs.
Ved tvivl om dit funktionsniveau, anbefales du
træningsforløb før der tages stilling til bevilling af rollator
eller sideløbende med rollator bevilges.

Ekstra rollator kan bevilges:
•

Når der ikke er niveaufri adgang ved indgangsdør:
Når du har behov for rollator både ude og inde, men det ikke
er hensigtsmæssigt/muligt at etablere udendørs rampe. Det
skal her vurderes, hvorvidt du på forsvarlig vis er i stand til
at forcere udendørs niveauforskelle evt. med opsætning af
greb eller gelænder. I vurderingen medtænkes også, hvad
der er ”bedst og billigst”, da det i visse situationer er billigst
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•
•
•

•

Principafgørelser

at bevilge en ekstra rollator frem for opsætning af en
rampe.
Hvis du skal forcere et enkelt trin med rollator, vurderes
det, om det er forsvarligt for dig, eller om bevilling af ekstra
rollator er nødvendig.
Hvis boligen er indrettet sådan, at du skal færdes på flere
etager.
Hvis du skal færdes meget i terræn, grus eller lignende og
derved har behov for en terrængående rollator – og det
vurderes, at denne terrængående rollator i din situation og
bolig ikke kan anvendes indendørs.
Der kan ikke bevilges ekstra rollator alene på baggrund af,
at du ikke ønsker at bruge din rollator både ude og inde, for
eksempel på grund af øget rengøring

C-48-00 (personkreds)
C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)

Bemærkninger

Ved bevilling af rollator, skal det sikres at du kan færdes forsvarligt
med den.
Det kan være nødvendigt med udligning/fjernelse af dørtrin,
etablering af rampe med mere. Du kan søge hjælpemiddelteamet
om dette
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Transportkørestol
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At sikre, at du bliver i stand til at deltage i udendørs aktiviteter
væk fra hjemmet og/eller give mulighed for transport indendørs.

Hvad kan jeg få?

•

•
Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•

Standard sammenklappelig krydsramme kørestol med antitip, og benstøtter. Kørestolen tilpasses ikke til dig.
Transportkørestole findes i forskellige sædebredder og
højder, og det tilstræbes at levere en stol der passer dig –
dog maksimalt 5 cm for bred i sædebredden. Kørestolen
leveres med standard skumpude.
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet
Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
udskiftning af dæk og slanger. Der kan ydes hjælp til
udgiften til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov
for mere end en årlig udskiftning mod dokumentation af
tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig
udskiftning uanset hvor mange mobilitetshjælpemidler du
har.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•
•

Du har behov for transportkørestolen minimum to-tre gange
om ugen til aktiviteter som du uden kørestolen ville være
afskåret fra.
Du har en pårørende der kan skubbe kørestolen, eller er selv
i stand til at køre den.
Du har stærkt nedsat eller ingen gangfunktion og/eller
væsentlige balanceproblemer.
Du har eventuelt afprøvet rollator, men har ikke den
fornødne gangdistance med den, til de ønskede aktiviteter.
Du kan eventuelt færdes udendørs, men det har
efterfølgende store konsekvenser for dit generelle
funktionsniveau.
Du har psykiske problemstillinger, der vanskeliggør udendørs
færden, men som kan afhjælpes med kørestol.
Transportkørestole bevilges som regel til udendørs brug,
men kan til tider bevilges til indendørs brug – fx ved
transport fra soveværelse til stue.

Principafgørelser

C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)

Bemærkning

En transportkørestol er ikke tilpasset specielt til den enkelte
borger, da den er beregnet til kortere ture ude eller indendørs.
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Hvis du får behov for at sidde i længere tid af gangen, skal du rette
henvendelse til Hjælpemiddelteamet med henblik på tilpasning af
kørestolen eller eventuelt bevilling af en anden kørestol.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere
rampe hvis du ikke kan forcere udendørs niveauforskel. Du kan
søge om dette hos Hjælpemiddelteamet. Der kan ikke bevilges
ekstra kørestol alene på baggrund af, at du ikke ønsker at bruge
din kørestol både ude og inde, for eksempel på grund af øget
rengøring.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Mellemaktiv kørestol
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At sikre, du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og
dermed opretholde en aktiv tilværelse samt sikre, at din siddende
stilling er så hensigtsmæssig som muligt.

Hvad kan jeg få?

•

•
Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•

Sammenklappelig krydsramme kørestol, som har mulighed
for individuel tilpasning af sidde-enhed og køreegenskaber.
Kørestolen tilpasses til og afprøves med dig. Kørestolen
leveres med siddepude, der vælges specielt til dig (se
siddepuder).
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet
Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
udskiftning af dæk og slanger. Der kan ydes hjælp til
udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere
end en årlig udskiftning mod dokumentation af tidligere
udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig udskiftning
uanset hvor mange mobilitetshjælpemidler du har.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•

Du er permanent kørestolsbruger, kan eventuelt forflytte dig
selvstændigt til og fra kørestolen, men har ingen brugbar
gangfunktion og
Du kører/driver selv kørestolen frem eller
Du sidder meget i kørestolen uden mulighed for forflytning
til anden stol.
Du har et dagligt behov for kørestolen. Hvis behovet er
mindre ofte, kan du eventuelt bevilges en transportkørestol i
stedet.
Du har behov for individuel tilpasning af kørestolen –
alternativt kan du eventuelt bevilges transportkørestol i
stedet.

Principafgørelser

C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)

Bemærkning

Ved valg af kørestol tages stilling til: Sædebredde, sædedybde,
siddepude, sædehøjde, udformning af og højde på armlæn,
benstøtter standard eller eleverbare, ekstraudstyr – fx
bremseforlænger, bord, stokkeholder. Der ses på, om du selv kan
køre/drive kørestolen frem, samt hvilke aktiviteter kørestolen skal
bruges til.
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Det kan være vanskeligt opfylde alle dine behov i en og samme
kørestol, men det afklares sammen med dig, hvilke behov der er
vigtigst at tilgodese med kørestolen.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere
rampe hvis du ikke kan forcere udendørs niveauforskel. Du kan
søge om dette hos Hjælpemiddelteamet.
Der kan ikke bevilges ekstra kørestol alene på baggrund af, at du
ikke ønsker at bruge din kørestol både ude og inde, for eksempel
på grund af øget rengøring.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Aktiv kørestol
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At sikre, at du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og
dermed opretholde en aktiv tilværelse samt sikre, at din siddende
stilling er så hensigtsmæssig som muligt.
Den aktive fastramme kørestol kan på grund af stolens lave vægt og
køreegenskaber sikre et højere aktivitetsniveau, end hvad gør sig
gældende for den manuelle standard kørestol, samt for visse
personer gøre forskellen på, om de selv kan køre stolen frem eller
ej.

Hvad kan jeg få?

•

•
Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•

Letvægts kørestol (fastramme eller krydsramme), som har
mulighed for individuel tilpasning af sidde-enhed og
køreegenskaber. Kørestolen tilpasses til og afprøves med dig.
Kørestolen leveres med siddepude, der vælges specielt til dig
(se siddepuder).
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet
Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
udskiftning af dæk og slanger. Der kan ydes hjælp til
udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end
en årlig udskiftning mod dokumentation af tidligere udgifter.
Du skal kun dække udgiften til én årlig udskiftning uanset
hvor mange mobilitetshjælpemidler du har.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•
•

Du er permanent kørestolsbruger, kan eventuelt forflytte dig
selvstændigt til og fra kørestolen, men har ingen brugbar
gangfunktion og
Du har behov for specielt lette køreegenskaber for ved egen
hjælp at kunne køre kørestolen og dermed blive selvhjulpen.
Du har et stort ønske om at være aktiv, og har mange daglige
aktiviteter hvor en kørestol med lette køreegenskaber er
nødvendig.
Du har særlige behov i forbindelse med korrektion af
siddestilling, som ikke kan tilgodeses i standard kørestol.
Du har nedsat funktion i armene og der skal tages særlige
skånehensyn.
Standard kørestol kan ikke opfylde dine behov.
Hvis ønsket om en let kørestol udelukkende handler om at
kørestolen løftes ind og ud af bil ses i første omgang på
alternative løsninger, fx muligheden for at skille kørestolen
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ad inden den løftes ind i bil, samt eventuel instruktion i
løfteteknik. Der vurderes på, om stolen løftes af dig selv, af
pårørende eller af hjælpere.
Principafgørelser

C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)

Bemærkning

Ved valg af kørestol tages stilling til: Sædebredde, sædedybde,
siddepude, sædehøjde, udformning af og højde på armlæn, stolens
vægt og køreegenskaber, benstøtter standard eller eleverbare,
ekstraudstyr – f.eks. bremseforlænger, bord, stokkeholder. Der ses
på, om du selv kan køre/drive kørestolen frem, samt hvilke
aktiviteter kørestolen skal bruges til.
Det kan være vanskeligt opfylde alle dine behov i en og samme
kørestol, men det afklares sammen med dig, hvilke behov der er
vigtigst at tilgodese med kørestolen.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere
rampe, hvis du ikke kan forcere udendørs niveauforskel. Du kan
søge om dette hos Hjælpemiddelteamet.
Der kan ikke bevilges ekstra kørestol alene på baggrund af, at du
ikke ønsker at bruge din kørestol både ude og inde, for eksempel på
grund af øget rengøring.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Komfortkørestol
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At sikre, at du bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet og
dermed opretholde en aktiv tilværelse, samt sikre at din siddende
stilling er så hensigtsmæssig som muligt.

Hvad kan jeg få?

•

•
•
Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•

Kørestol med mulighed for variabel indstilling af
sædeenheden, som regel hydraulisk og hjælperbetjent. I
enkelte tilfælde kan bevilges med elektrisk indstillelig
kipfunktion, som kan betjenes af dig selv.
Kørestolen tilpasses til og afprøves med dig. Kørestolen
leveres med siddepude, der vælges specielt til dig (se
siddepuder).
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet
Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
udskiftning af dæk og slanger. Der kan ydes hjælp til
udgiften til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov
for mere end en årlig udskiftning mod dokumentation af
tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig
udskiftning uanset hvor mange mobilitetshjælpemidler du
har.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•

•
•

Du har ingen eller kun ubetydelig gangfunktion.
Du har på grund af nedsat sidde-evne behov for særlig støtte
for at kunne opretholde den siddende stilling. Denne støtte
kan du ikke opnå i standard kørestol. På grund af din
nedsatte sidde-evne, vil det oftest være nødvendigt at stolen
kan kippes bagover, da du i siddende stilling over tid vil have
tendens til at skride frem eller falde til siden.
Du sidder meget i kørestolen og er ikke i stand til
selvstændigt at ændre siddestilling, eller kan kun dette i
begrænset omfang.
Komfortkørestol bevilges som udgangspunkt ikke som
alternativ til at komme i seng og hvile midt på dagen. Hvis du
er i stand til at sidde i mellemaktiv kørestol i to-tre timer
uden vanskeligheder, men derefter bliver træt i kroppen og
har behov for at blive kippet bagover i stolen, anbefales i
stedet, at du forflyttes til seng. Der tages stilling i den
konkrete situation til, hvilken løsning der er den bedste for
dig.
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•
•
•

Komfortkørestol bevilges ikke som alternativ til hvilestol. En
almindelig hvilestol betegnes som sædvanligt indbo, som du
selv skal købe.
Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse har behov for
meget hyppige stillingsskift, og uden disse kun kan sidde
kortvarigt, kan der bevilges elmotor til betjening af kippet.
Elmotor til betjening af kippet kan også bevilges til aflastning
af plejepersonalet, hvis du er meget overvægtig og stolen
derfor er meget tung at kippe.

Principafgørelser

C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)

Bemærkning

En komfortkørestol gør dig som regel afhængig af hjælp til dels at
manøvrere kørestolen, dels til indstilling af kip-funktionen.
Det kan blive nødvendigt med personløfter for at opnå
hensigtsmæssig siddestilling i kørestolen.
Ved valg af kørestol tages stilling til: Sædebredde, sædedybde,
siddepude, sædehøjde, udformning af og højde på armlæn,
benstøtter standard eller eleverbare, ekstraudstyr – fx.
bremseforlænger, bord.
Der ses på, om du selv kan køre/drive kørestolen frem, samt hvilke
aktiviteter kørestolen skal bruges til. Som udgangspunkt anbefales
det, at du ikke selv driver/går komfortkørestolen frem, da denne er
for tung til dette.
Det kan være vanskeligt opfylde alle dine behov i en og samme
kørestol, men det afklares sammen med dig, hjælper eller
pårørende, hvilke behov der er vigtigst at tilgodese med kørestolen.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere
rampe hvis du ikke kan forcere udendørs niveauforskel. Du kan søge
om dette hos Hjælpemiddelteamet.
Ved valg af kørestol tages stilling til, om det er nødvendigt at
bevilge hjælpemotor. Dette vil typisk være i situationer, hvor du
fortsat har glæde af at komme hjemmefra hyppigt, og pårørende
ikke er i stand til at skubbe kørestolen.
Der kan ikke bevilges ekstra kørestol alene på baggrund af, at du
ikke ønsker at bruge din kørestol både ude og inde, for eksempel på
grund af øget rengøring.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Kørestol med krøyerkugler
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At sikre, at du bliver i stand til at sidde, når andre typer
stole/kørestole ikke fungerer til dig, samt sikre at din siddende
stilling er så hensigtsmæssig som muligt. Ofte vil kørestolen være
det eneste alternativ til seng. Kørestolen kan, på grund af fyldet
med krøyerkugler, være med til at skabe ro og tryghed hos dig, som
fx på grund af demens har brug for afgrænsning af kroppen.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•

Kørestol med krøyerkugle-puder i ryg, sæde og benstøtter,
som har mulighed for individuel tilpasning. Kørestolen
tilpasses til og afprøves med dig.
Kørestolen leveres med inkontinens bomuldsbetræk.
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet.
Almindelig vedligeholdelse herunder rengøring af stolen,
lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger. Der kan
ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er
behov for mere end en årlig udskiftning mod dokumentation
af tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig
udskiftning uanset hvor mange mobilitetshjælpemidler du
har.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•

•

•

Du er permanent kørestolsbruger, liftes til kørestolen og har
ingen brugbar gangfunktion, og
Du har et særligt behov for ro, tryghed og afgræsning af
kroppen, og vil uden dette være meget urolig og eventuelt
udadreagerende, og
Der er forsøgt med almindelige standard komfortkørestole,
men du kan ikke sidde i disse enten på grund af risiko for fald
ud af stolen på grund af den motoriske uro eller fordi din uro
i almindelige komfortkørestole er så stor, at aktiviteter
såsom spisning vanskeliggøres.
Du har særlige behov i forbindelse med korrektion af
siddestilling, som ikke kan tilgodeses i standard
komfortkørestol, fx på grund af kontrakturer eller
fejlstillinger. Disse problemer kan medføre risiko for tryksår,
vanskeliggøre respirationen eller vanskeliggøre aktiviteter
såsom spisning.
Du kan ikke opnå en stabil siddestilling i almindelig
komfortkørestol.

Side 39 af 116
•
•

Du har stærke smerter, og der skal tages særlige
skånehensyn, som ikke kan tages i en almindelig
komfortkørestol.
Kørestolen vil for mange være eneste alternativ til at være
konstant sengeliggende.

Det overvejes inden bevilling, om dine problemer mere
hensigtsmæssigt kan afhjælpes med et formstøbt sæde.
Principafgørelser

C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger).

Bemærkning

Ved valg af kørestol tages stilling til, om det er nødvendigt at
bevilge hjælpemotor. Dette vil typisk være i situationer, hvor du
fortsat har glæde af at komme hjemmefra hyppigt, og pårørende
ikke er i stand til at skubbe kørestolen. Det kan være nødvendigt at
udligne dørtrin, og eventuelt montere rampe hvis du ikke kan
forcere udendørs niveauforskel. Du kan søge om dette hos
Hjælpemiddelteamet.
Der kan ikke bevilges ekstra kørestol alene på baggrund af, at du
ikke ønsker at bruge sin kørestol både ude og inde, for eksempel på
grund af øget rengøring.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Kørestol med formstøbt sæde og ryg
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At sikre at din siddende stilling er så hensigtsmæssig som muligt.
Det formstøbte sæde kan på grund af trykfordelingen være med til
at forebygge udviklingen af tryksår. Det formstøbte sæde kan rette
fleksible skævheder i din krop op i den siddende stilling, få hovedet
mere i midtlinjen og gøre det nemmere for dig at bruge fx dine
arme. Det formstøbte sæde kan være med til at forebygge
udviklingen af yderligere kontrakturer, da kroppen får hjælp til at
holde balancen i den siddende stilling. Nogle kan med et formstøbt
sæde få øgede muligheder for at være mere selvstændige omkring
fx spisning eller at køre kørestolen frem.

Hvad kan jeg få?

•
•

Kørestolsstel og formstøbt, individuelt tilpasset sæde og ryg.
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer og løbende
tilpasninger efter aftale med Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse herunder rengøring af kørestolen,
lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger. Der kan
ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er
behov for mere end en årlig udskiftning mod dokumentation
af tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig
udskiftning uanset hvor mange mobilitetshjælpemidler du
har.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•

•
•

•

Du er permanent kørestolsbruger og har ingen brugbar
gangfunktion og
Du har særlige behov i forbindelse med korrektion af
siddestilling, som ikke kan tilgodeses i standard
kørestol/komfortkørestol, fx på grund af kontrakturer eller
fejlstillinger. Disse problemer kan medføre risiko for tryksår,
vanskeliggøre respirationen eller vanskeliggøre aktiviteter
såsom spisning.
Du har behov for at blive rettet op i den siddende stilling, for
på den måde at blive i stand til at kunne drive kørestolen
frem og dermed blive selvhjulpen.
Du har meget dårlig siddende balance, og kan ikke opnå en
stabil siddestilling i almindelig kørestol/komfortkørestol. Du
bruger fx for mange ressourcer på at holde hovedet i
lodlinjen.
Der er forsøgt med almindelig standard kørestol og
komfortkørestol, men du kan ikke sidde i disse på grund af
meget dårlig eller ingen siddeevne.
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•

Det overvejes inden bevilling, om dine problemer mere
hensigtsmæssigt kan afhjælpes med en kørestol med
krøyerkugler.

Principafgørelser

C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)

Bemærkning

Ved valg af kørestol tages stilling til:
Hvilket kørestolsstel, der skal bruges: Fx letkørt til aktive borgere,
kipbart til borgere, der skubbes af andre, elektrisk kørestolsstel til
aktive borgere, der ikke har kræfter til at drive kørestolen frem.
Indstillinger og ekstraudstyr: Fx udformning af og højde på armlæn,
benstøtter standard eller eleverbare, bremseforlænger, bord.
Der ses på hvilke aktiviteter kørestolen skal bruges til, og hvilke
behov for justering af sædekippet, du har.
Det kan være vanskeligt opfylde alle dine behov i en og samme
kørestol, men det afklares sammen med dig, hvilke behov der er
vigtigst at tilgodese med kørestolen.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere
rampe hvis du ikke kan forcere udendørs niveauforskel. Du kan søge
om dette hos Hjælpemiddelteamet.
Der kan ikke bevilges ekstra kørestol alene på baggrund af, at du
ikke ønsker at bruge din kørestol både ude og inde, for eksempel på
grund af øget rengøring.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Trykaflastende siddepuder til kørestole
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At forebygge tryksår eller modvirke forværring af eksisterende
tryksår.

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•
•
•

Trykaflastende siddepuder til alle stadier af tryksår og
forebyggelse heraf: Pude af specialskum, luftpuder,
gelepuder, artrodesepuder med mere.
Puden tilpasses til og afprøves med dig.
Tilbehør i form af betræk (eventuelt inkontinensbetræk)
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet
Der bevilges ikke ekstra betræk.
Siddering og lammeskind, da dette ikke er trykaflastende.
Siddepuder til komfort i egne møbler, skråkiler
Almindelig vedligeholdelse

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•

•
•

Du har tryksår, eller er i risiko herfor. Der vurderes i forhold
til blandt andet siddestilling, sensorisk perception, fugt,
ernæringstilstand, kognitive tilstand, smerte, gnidning og
forskydning (glider du evt. frem i kørestolen).
I visse tilfælde anvendes trykaflastende puder som
medvirkende til korrektion af siddestillingen.
Der vælges den pude, der bedst lever op til de opstillede
krav med hensyn til trykaflastning og korrektion af
siddestilling.

Uanset risikovurdering, vælges til permanente kørestolsbrugere
altid kørestolspuder, der er trykaflastende. Kørestolsbrugere
sidder som regel i længere tid ad gangen i deres kørestol og har
behov for den komfort og forebyggende effekt en trykaflastende
pude giver.
Principafgørelser
Bemærkning

Ved tryksår skal der laves en grundig vurdering:
•
•
•
•

Er tryksåret opstået i liggende og/eller siddende stilling.
Hvis liggende: Kan venderegime afhjælpe problemet, kan du
eventuelt lejres anderledes, så tryk undgås?
Hvis siddende: Stammer tryksåret fra siddende stilling i seng
og/eller kørestol, lænestol, spisestuestol?
Det skal afklares, om du også har behov for trykaflastende
madras.
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Der foretages en gennemgang af dine daglige aktiviteter, for at
sikre at der ikke er uhensigtsmæssig adfærd, der vedligeholder
tryksåret.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Ledsagerstyret hjælpemotor til kørestole
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At give pårørende eller hjælper mulighed for at kunne køre dig
udendørs i kørestol, for at sikre at du bliver i stand til at deltage i
udendørs aktiviteter væk fra hjemmet.

Hvad kan jeg få?

•
•

Hjælpemotor, påmonteres på kørestol.
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Drift og almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•

•
•

•

•

Du er bevilget kørestol af kommunen, og
Du er ikke i stand til, eller har meget vanskeligt ved, at
manøvrere kørestolen udendørs, og
Du har en pårørende eller hjælper der kan føre kørestolen
forsvarligt, og
Pårørende/hjælper er ikke i stand til at skubbe den
manuelle kørestol – det kan være på grund af
pårørende/hjælperes egen nedsatte funktionsevne eller
fordi kørestolen er meget tung.
Du har behov for hjælpemotoren minimum tre gange om
ugen til aktiviteter, som du uden hjælpemotoren ville være
afskåret fra.
Du har et stort, regelmæssigt behov for transport, det vil
sige flere gange om ugen uanset årstid. Tidligere
aktivitetsniveau tages her i betragtning. Der vurderes på,
hvilke konkrete aktiviteter du vil kunne udføre,
sammenholdt med aktiviteternes betydning for dig.
Hjælpemotorer bevilges som regel til udendørs brug, men
kan til tider bevilges til indendørs brug – fx for at sikre
plejepersonalets arbejdsmiljø ved kørsel af meget tunge
borgere fra deres bolig til den fælles opholdsstue.
I ganske særlige tilfælde kan bevilges ekstra kørestol til
hjælpemotoren; dette kan fx være når du indendørs selv kan
køre/drive kørestolen frem, men at denne bliver for tung
med hjælpemotor påmonteret.

Principafgørelser
Bemærkning

Der vurderes, hvilken løsning der er den bedst egnede og billigste.
Hvis du eventuelt kan køre en joystikstyret elkørestol, kan dette i
visse tilfælde være en bedre og billigere løsning.
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En hjælpemotor gør som regel kørestolen en anelse længere bagtil.
Kørestolen bliver tungere, når hjælpemotoren ikke er tændt.
Hjælpemotoren kan i visse tilfælde medføre, at en komfortkørestol
ikke kan kippes så meget bagover som ønsket.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Hjælpermanøvreret trappekører
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At give dig mulighed for at kunne komme op og ned ad trapper
siddende i kørestol ved hjælp fra pårørende eller hjælper.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Trappekører til manuel kørestol.
Lovpligtige serviceeftersyn.
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Drift og almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•
•

Du er bevilget kørestol af kommunen.
Du har et behov flere gange om ugen for at komme ind/ud af
egen bolig eller op/ned i egen bolig.
Det skal vurderes, om behovet kan løses alternativt, fx med
opsætning af ramper eller trappelift.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet, eller
om behovet mere hensigtsmæssigt kan løses ved flytning til
anden bolig.
Det er ikke tilstrækkeligt, at pårørende oplever behovet – du
skal have et selvstændigt ønske.
Du har en pårørende eller hjælper, der kan føre
trappekøreren forsvarligt.
Trappekører til indendørs brug bevilges kun, hvis det er
udelukket, at du kan indrette dig på et plan i boligen, med
de kompromisser, det kan indebære.

Principafgørelser

C-38-08 (trappekører til besøg uden for hjemmet, afslag)

Bemærkning

Afprøvning af trappekøreren foretages med konsulent fra
forhandleren. Der skal indgås aftale om eftersyn og service med
det firma, der leverer trappekøreren.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Trehjulet cykel uden hjælpemotor og trehjulet cykel med
hjælpemotor
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 113
Ladcykler med og uden el anses i dag som almindeligt udbredte,
og som produkter, der findes i ethvert hjem, der måtte ønske
det. Disse cykler kan fås i forskellige udgaver og prisklasser og
bliver forhandlet bredt over hele landet. De må derfor betragtes
som sædvanligt indbo på linje med traditionelle tohjulede
cykler.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At øge din mobilitet, så du kan færdes selvstændigt over
længere afstande, og derved deltage i fx indkøb og sociale
aktiviteter

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•

Hvad kan jeg ikke
få hjælp til?

•
•
•
•
•
•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

Trehjulet cykel med to baghjul med eller uden
hjælpemotor.
Specialtilpasning.
Ekstra tilbehør: Stokkeholder
Der ydes ikke hjælp til udskiftning af batteri på cykler
med hjælpemotor, hvis batteriet kan købes i almindelig
handel og kan udskiftes af dig selv eller dine pårørende.
Ved enkelte modeller kræver det en særlig ekspertise at
udskifte batteriet (en cykelsmed); her kan kommunen
hjælpe med udskiftning
Cykelhjelm.
Drift og vedligeholdelse, herunder lapning, pumpning og
udskiftning af dæk og slanger.
Varekurv.
Ekstra sidespejle.
Anhænger.
Trehjulet cykel med to forhjul, da dette betragtes som en
ladcykel, der er sædvanligt indbo

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal
være opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det
bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•

At du er ude af stand til at benytte tohjulet cykel eller
tohjulet el-cykel på grund af dårlig balance.
At du er ude af stand til at cykle på en trehjulet cykel med to
forhjul, med eller uden el (ladcykel, som er sædvanligt
indbo)
At din udendørs gangfunktion er væsentligt nedsat (200-300
meter).
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•
•

•
•
•
•
•
•

At din udendørs færden ikke kan klares på anden vis, fx med
rollator, manuel kørestol, egen bil (evt. køres af andre),
flextrafik, offentlige transportmidler.
At der er et stort, regelmæssigt behov for transport, det vil
sige flere gange om ugen uanset årstid. Tidligere
aktivitetsniveau tages her i betragtning. Der vurderes på,
hvilke konkrete aktiviteter du vil kunne udføre med den
trehjulede cykel, sammenholdt med aktiviteternes betydning
for dig.
At andre kommunale ydelser kan spares, fx indkøbsordning.
At du kan føre cyklen på forsvarlig vis i trafikken. Der kan
laves en afprøvning for at sikre dette.
At du har kræfter til at køre og håndtere en trehjulet cykel.
Har du en progredierende lidelse ses på, om det vil være
mere hensigtsmæssigt med et elkøretøj.
At du kan tåle påvirkninger fra kørslen; vejrpåvirkninger,
rystelser.
At cyklen kan opbevares forsvarligt tæt ved eller i din bopæl
så tyveri og hærværk hindres.
Hvis behovet alene drejer sig om ønsket om motion, henvises
du til fx at købe motionscykel.

Trehjulede cykler med og uden hjælpemotor bevilges efter Lov
om Social Service § 113. Der kan bevilges på tre forskellige
måder, alt efter dit funktionsniveau:
•
•

•

Trehjulet cykel med to baghjul og med/uden hjælpemotor
som standardprodukt efter Lov om Social Service § 113 stk. 3.
Trehjulet cykel med to baghjul og med/uden hjælpemotor,
der er dyrere end et standardprodukt (har en særlig kvalitet
eller kapacitet) eller har en særlig indretning efter Lov om
Social Service § 113 stk. 4.
Trehjulet cykel med to baghjul og med/uden hjælpemotor,
der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel efter Lov om
Social Service § 113 stk. 5.

§ 113, stk. 3 Trehjulet cykel med to baghjul og med/uden
hjælpemotor som standardprodukt
Anskaffelse
•
•
•
•

Der ydes økonomisk støtte på 50 % af prisen på et
standardprodukt.
Du kan selv vælge, hvilken trehjulet cykel med/uden
hjælpemotor du ønsker at købe. Dog forudsættes det, at
leverandøren er en momsregistreret virksomhed.
Leverandøren sender regning på 50% af beløbet til
kommunen. Kommunen betaler kun 50%, såfremt regningen
sendes direkte fra leverandør til kommunen.
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning.
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•

Den trehjulede cykel med/uden hjælpemotor er din
ejendom, og skal ikke leveres tilbage til kommunen, når du
ikke længere har behov for den.

Reparation
•

Der ydes ikke hjælp til reparation af den trehjulede cykel
med/uden hjælpemotor.

Udskiftning
•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af den trehjulede cykel.

§ 113, stk. 4 Trehjulet cykel med to baghjul med/uden
hjælpemotor, der er dyrere end et standardprodukt eller har
en særlig indretning
Anskaffelse
•

•
•

•
•
•

Hvis det på grund af din nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med en trehjulet cykel med to baghjul og
med/uden hjælpemotor, der er dyrere end et
standardprodukt, eller hvis din nedsatte funktionsevne
nødvendiggør særlig indretning, ydes hjælp til de nødvendige
merudgifter.
Egenbetalingen udgør 50 % af udgifterne til et
standardprodukt (se ovenstående). Kommunen yder hjælp til
de nødvendige merudgifter.
Leverandøren sender regning på 50% af prisen på et
standardprodukt samt prisen på den særlige indretning eller
merudgiften på produktet til kommunen. Kommunen betaler
kun 50%, såfremt regningen sendes direkte fra leverandør til
kommunen.
Du kan selv vælge, hvilken trehjulet cykel med to forhjul og
med/uden hjælpemotor, du ønsker at købe. Dog forudsættes
det, at leverandøren er en momsregistreret virksomhed.
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning.
Den trehjulede cykel med to baghjul og med/uden
hjælpemotor er din ejendom, og skal ikke leveres tilbage til
kommunen, når du ikke længere har behov for den.

Reparation af en trehjulet cykel med/uden hjælpemotor, der
er dyrere end et standardprodukt
•

Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale med
Hjælpemiddelteamet på 50 % af udgiften.

Reparation af en trehjulet cykel med/uden hjælpemotor der
har en særlig indretning
•

Hjælp til reparation af trehjulet cykel med to forhjul og
med/uden hjælpemotor med særlig indretning omfatter
alene reparationsudgiften til den særlige indretning.
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Udskiftning af trehjulet cykel med to baghjul og med/uden
hjælpemotor, der er dyrere end et standardprodukt
•

Der ydes hjælp til udskiftning af trehjulet cykel med to
baghjul og med/uden hjælpemotor, der er dyrere end et
standardprodukt. Hjælpen udgør forskellen mellem prisen på
et almindeligt standardprodukt og prisen på det bedst egnede
og billigste produkt med den særlige kvalitet eller kapacitet,
det vurderes du har behov for.

Udskiftning af trehjulet cykel med to baghjul og med/uden
hjælpemotor, der har en særlig indretning
•

Der ydes hjælp til udskiftning af den særlige indretning.

§ 113, stk. 5 Trehjulet cykel med to baghjul og med/uden
hjælpemotor, der udelukkende fungerer som hjælpemiddel
En trehjulet cykel med to baghjul og med/uden hjælpemotor
bevilges efter stk. 5, når du ikke vil være i stand til at udnytte
”forbrugsgode-værdien” i cyklen. Dette er i situationer, hvor
cyklen træder i stedet for et egentligt hjælpemiddel, fx
elkørestol.
Anskaffelse
•
•
•
•

Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigst
og bedst egnede produkt. Hjælpen ydes som udlån.
Den trehjulede cykel med to baghjul og med/uden
hjælpemotor er kommunens ejendom.
Du kan ikke selv vælge, hvilken cykel du ønsker at låne.
Kommunen kan til enhver tid foretage revurdering, hvis der
sker ændringer i funktionsniveauet eller kørselsbehovet.

Reparation
Der ydes hjælp til reparation efter behov. Der ydes hjælp til
udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end en
årlig udskiftning mod dokumentation af tidligere udgifter. Du
skal kun dække en årlig udskiftning af dæk og slanger.
Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov efter ny vurdering.
Principafgørelser

40-19 (trehjulet ladcykel med og uden el og tohjulet elcykel er
sædvanligt indbo)

Bemærkning

Kommunen yder ikke støtte til transport af den trehjulede cykel
hvis denne fx går i stykker og skal transporteres hjem eller på
værksted. Det anbefales derfor at tegne Falck- abonnement
eller lignende.
Undtaget herfor er kørsel af trehjulede cykler til reparation, når
disse er bevilget efter § 113, stk. 5. Cyklen kan da transporteres
fra dit hjem til reparation og retur.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Trehjulet elkøretøj – firehjulet elkøretøj
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 113.

Hvad er formålet
At øge din mobilitet, så du kan færdes selvstændigt over længere
med hjælpemidlet? afstande, og derved deltage i almindelige daglige aktiviteter,
indkøb osv.
Hvad kan jeg få?

•

Elkøretøj tre- eller firehjulet eller tilskud til dette.

Ekstra tilbehør:
•
•
•

Stokkeholder.
Rollatorholder.
Presenning (hvis du ikke har overdækket terrasse eller
skur til opbevaring af køretøjet).

Strøm:

Hvad kan jeg ikke
få hjælp til?

•

Montering af elstik til opladning af elkøretøj, hvis du ikke
har dette i forvejen. Dette bevilges efter Lov om Social
Service § 116 uanset hvilke betingelser du bevilges
elkøretøj efter.

•
•
•
•

Ekstra varekurv
Ekstra sidespejle.
Anhænger og krog til anhænger.
Drift og almindelig vedligeholdelse, herunder lapning,
pumpning og udskiftning af dæk og slanger.

Hvem kan modtage De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
hjælpemidlet?
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•

•

•
•

At din udendørs gangfunktion er væsentligt nedsat (100200 meter).
At din udendørs færden ikke kan klares på anden vis, fx
med rollator, manuel kørestol, trehjulet cykel, egen bil
(evt. køres af andre), flextrafik, offentlige
transportmidler.
At der er et stort, regelmæssigt behov for transport, det
vil sige flere gange om ugen uanset årstid. Tidligere
aktivitetsniveau tages her i betragtning. Der vurderes på,
hvilke konkrete aktiviteter du vil kunne udføre med
elkøretøjet sammenholdt med aktiviteternes betydning for
dig.
At du uden elkøretøj vil være isoleret i dit hjem eller
afskåret fra at komme til sociale aktiviteter og
fritidsaktiviteter.
At andre kommunale ydelser kan spares, fx
indkøbsordning.
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•
•
•

At du kan føre elkøretøjet på forsvarlig vis i trafikken. Der
kan laves en afprøvning for at sikre dette.
At du kan tåle påvirkninger fra kørslen; vejrpåvirkninger,
rystelser.
At elkøretøjet kan opbevares forsvarligt tæt ved eller i din
bopæl så tyveri og hærværk hindres.

Elkøretøj kan bevilges på tre forskellige måder, alt efter dit
funktionsniveau:
•
•
•

Elkøretøj som standardprodukt efter Lov om Social Service
§ 113 stk. 3.
Elkøretøj, der er dyrere end et standardprodukt (har en
særlig kvalitet eller kapacitet) eller har en særlig
indretning efter Lov om Social Service §113 stk. 4.
Elkøretøj, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel
efter Lov om Social Service § 113 stk. 5.

§ 113 stk. 3 Elkøretøj som standardprodukt
Trehjulede elkøretøjer bliver i dag fremstillet og forhandlet
bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos især den ældre
eller mindre mobile del af befolkningen, hvorfor et elkøretøj som
udgangspunkt vil blive bevilget efter § 113, stk. 3.
Anskaffelse
•
•

•
•

•
•

Der ydes økonomisk støtte på 50 % af prisen på et
standardprodukt.
Odsherred Kommune vurderer, at et standardprodukt kan
fås til 20.000 kr. Dette er vurderet ud fra
gennemsnitsprisen på et mellemklasses elkøretøj, der kan
køre 15 km/t. Det kan derfor ydes hjælp svarende til
maksimalt 10.000 kr., uanset hvilken model du ønsker at
indkøbe.
Eksempel: Hvis du finder et elkøretøj til 16.000kr. bevilger
kommunen 8.000kr. Hvis du finder et til 20.000kr.,
bevilger kommunen 10.000kr. Hvis du finder et til
23.000kr. giver kommunen 10.000kr.
Du kan selv vælge, hvilket elkøretøj du ønsker at købe.
Dog forudsættes det, at leverandøren er en
momsregistreret virksomhed.
Leverandøren sender regning på 50% af beløbet til
kommunen, dog max 10.000kr. Kommunen betaler kun
50%, såfremt regningen sendes direkte fra leverandør til
kommunen.
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning.
Elkøretøjet er din ejendom, og skal ikke leveres tilbage til
kommunen, når du ikke længere har behov for det.

Reparation
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•

Der ydes ikke hjælp til reparation af elkøretøjet eller til
udskiftning af batterier.

Udskiftning
•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af elkøretøjet efter §
113, stk. 3. Hvis dit funktionsniveau siden sidste bevilling
er forværret, vil du eventuelt være berettiget til
udskiftning efter § 113, stk. 5. Du kan søge
Hjælpemiddelteamet om dette.

§ 113, stk. 4 Elkøretøj, der er dyrere end et standardprodukt
eller har en særlig indretning
Anskaffelse
•

•
•
•

•
•

Hvis det på grund af din nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med et elkøretøj, der er dyrere end et
standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne
nødvendiggør særlig indretning, ydes hjælp til de
nødvendige merudgifter.
Egenbetalingen udgør 50 % af udgifterne til et
standardprodukt (se ovenstående). Kommunen yder hjælp
til de nødvendige merudgifter.
Du kan selv vælge, hvilket elkøretøj du ønsker at købe.
Dog forudsættes det, at leverandøren er en
momsregistreret virksomhed.
Leverandøren sender regning på 50% af prisen på et
standardprodukt (10.000kr), samt prisen på den særlige
indretning eller merudgiften på produktet til kommunen.
Kommunen betaler kun 50%, såfremt regningen sendes
direkte fra leverandør til kommunen.
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning.
Elkøretøjet er din ejendom, og skal ikke leveres tilbage til
kommunen, når du ikke længere har behov for det.

Reparation af elkøretøj, der er dyrere end et standardprodukt
•

Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale
med Hjælpemiddelteamet på 50 % af udgiften. Der ydes
ikke hjælp til udskiftning af batterier.

Reparation af elkøretøj, der har en særlig indretning
•

Hjælp til reparation af elkøretøj med særlig indretning
omfatter alene reparationsudgiften til den særlige
indretning. Der ydes ikke hjælp til udskiftning af batterier.

Udskiftning af elkøretøj, der er dyrere end et standardprodukt
•

Der ydes hjælp til udskiftning af elkøretøj, der er dyrere
end et standardprodukt. Hjælpen udgør forskellen mellem
prisen på et almindeligt standardprodukt og prisen på det
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•

bedst egnede og billigste produkt med den særlige kvalitet
eller kapacitet, det vurderes du har behov for.
Hvis dit funktionsniveau siden sidste bevilling er
forværret, vil du eventuelt være berettiget til udskiftning
efter § 113, stk. 5. Du kan søge Hjælpemiddelteamet om
dette.

Udskiftning af elkøretøj, der har en særlig indretning
•
•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af elkøretøj. Der ydes
hjælp til udskiftning af den særlige indretning.
Hvis dit funktionsniveau siden sidste bevilling er
forværret, vil du eventuelt være berettiget til udskiftning
efter § 113, stk. 5. Du kan søge Hjælpemiddelteamet om
dette.

§ 113, stk. 5 Elkøretøj, der udelukkende fungerer som
hjælpemiddel
Elkøretøj bevilges efter stk. 5, når din fysiske og/eller psykiske
funktionsnedsættelse er ganske betydelig, og elkøretøjet træder
i stedet for et hjælpemiddel, fx elkørestol. Du er ikke i stand til
at udnytte ”forbrugsgode-værdien” i elkøretøjet.
Eksempler på kriterier:
•
•
•

Borgere med stærkt begrænset eller ophævet
gangfunktion.
Borgere med hastigt fremadskridende lidelse, der
medfører yderligere funktionsnedsættelse inden for kort
tid.
Børn og unge med væsentlig funktionsnedsættelse – på
grund af deres alder ikke en del af den målgruppe, hvortil
elkøretøjer er produceret Dette kriterie er fjernet

Anskaffelse
•
•
•
•

Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigst
og bedst egnede produkt. Hjælpen ydes som udlån.
Elkøretøjet er kommunens ejendom.
Du kan ikke selv vælge leverandør
Kommunen kan til enhver tid foretage revurdering, hvis
der sker ændringer i funktionsniveauet eller
kørselsbehovet.

Reparation
•
•

Der ydes hjælp til reparation samt udskiftning af batterier
efter behov.
Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der
er behov for mere end en årlig udskiftning mod
dokumentation af tidligere udgifter. Du skal kun dække en
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årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset hvor mange
mobilitets-hjælpemidler du har.
Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov efter fornyet
vurdering.
Principafgørelser

C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger), C-16-04 (udskiftning af
batterier) 40-19 (oplistning af kriterier i
væsentlighedsvurderingen)

Bemærkning

Kommunen yder ikke støtte til transport af køretøjet, hvis dette
fx går i stykker og skal transporteres hjem eller på værksted. Det
anbefales derfor at tegne Falck- abonnement eller lignende.
Undtaget herfor er kørsel af elkøretøjer til reparation, når disse
er bevilget efter § 113, stk. 5. Køretøjet kan da transporteres fra
dit hjem til reparation og retur.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Trehjulet benzindreven knallert
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 113.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at færdes uden for hjemmet over længere
afstande og opretholde en aktiv tilværelse.

Hvad kan jeg få?

•
•

Trehjulet benzindreven knallert, 30 km/t.
Eventuel specialtilpasning.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Motorcykelhjelm.
Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
udskiftning af dæk og slanger.
Ansvarsforsikring

•

Der kan ydes hjælp til udgiften til udskiftning af dæk og slanger,
hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning mod
dokumentation af tidligere udgifter. Du skal kun dække udgiften til
en årlig udskiftning uanset hvor mange mobilitetshjælpemidler du
har.
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

At din udendørs gangfunktion er væsentligt nedsat (100-200
meter).
At din udendørs færden ikke kan klares på anden vis, f.eks.
med rollator, manuel kørestol, trehjulet cykel, elkøretøj,
egen bil (evt. køres af andre), flextrafik, offentlige
transportmidler.
At der er et stort, regelmæssigt behov for transport, det vil
sige flere gange om ugen uanset årstid. Tidligere
aktivitetsniveau tages her i betragtning. Der vurderes på,
hvilke konkrete aktiviteter du vil kunne udføre med
knallerten sammenholdt med aktiviteternes betydning for
dig.
At du uden trehjulet knallert vil være isoleret i dit hjem
eller afskåret fra at komme til sociale aktiviteter og
fritidsaktiviteter.
At andre kommunale ydelser kan spares, fx indkøbsordning.
At du kan føre knallerten på forsvarlig vis i trafikken. Der
kan laves en afprøvning for at sikre dette.
At du kan tåle påvirkninger fra kørslen; vejrpåvirkninger,
rystelser.
At du har lang nok gangdistance til at kunne gå fra
knallerten og ind i fx butikker.
At knallerten kan opbevares forsvarligt tæt ved eller i din
bopæl så tyveri og hærværk hindres.
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Trehjulet knallert kan bevilges på tre forskellige måder, alt efter
dit funktionsniveau:
•
•
•

Trehjulet knallert som standardprodukt efter Lov om Social
Service § 113 stk. 3.
Trehjulet knallert, der er dyrere end et standardprodukt
(har en særlig kvalitet eller kapacitet) eller har en særlig
indretning efter Lov om Social Service § 113 stk. 4.
Trehjulet knallert, der udelukkende fungerer som et
hjælpemiddel efter Lov om Social Service § 113 stk. 5.

§ 113 stk. 3 Trehjulet knallert som standardprodukt
Trehjulede knallerter bliver i dag fremstillet og forhandlet bredt
med henblik på sædvanligt forbrug hos især den ældre eller mindre
mobile del af befolkningen, hvorfor en trehjulet knallert som
udgangspunkt vil blive bevilget efter § 113, stk. 3.
Anskaffelse
•
•

•
•

•
•

Der ydes økonomisk støtte på 50 % af prisen på et
standardprodukt.
Odsherred Kommune vurderer, at et standardprodukt kan fås
til 35.000kr. Dette er vurderet ud fra gennemsnitsprisen på
en mellemklasses trehjulet knallert, der kan køre 30km/t.
Det kan derfor ydes hjælp svarende til maksimalt 17.500kr.,
uanset hvilken model du ønsker at indkøbe.
Du kan selv vælge, hvilken trehjulet knallert du ønsker at
købe. Dog forudsættes det, at leverandøren er en
momsregistreret virksomhed.
Leverandøren sender regning på 50% af beløbet til
kommunen, dog max 17.500kr. Kommunen betaler kun 50%,
såfremt regningen sendes direkte fra leverandør til
kommunen.
Eksempel: Hvis du finder en knallert til 20.000kr. bevilger
kommunen 10.000kr. Hvis du finder en til 40.000kr., bevilger
kommunen 17.500.
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning.
Den trehjulede knallert er din ejendom, og skal ikke leveres
tilbage til kommunen, når du ikke længere har behov for
det.

Reparation
•

Der ydes ikke hjælp til reparation af den trehjulede
knallert.

Udskiftning
•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af den trehjulede
knallert.
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§ 113, stk. 4 Trehjulet knallert, der er dyrere end et
standardprodukt eller har en særlig indretning
Anskaffelse
•

•
•
•

•
•

Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med en trehjulet knallert, der er dyrere end et
standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne
nødvendiggør særlig indretning, ydes hjælp til de
nødvendige merudgifter.
Egenbetalingen udgør 50 % af udgifterne til et
standardprodukt (se ovenstående). Kommunen yder hjælp til
de nødvendige merudgifter.
Du kan selv vælge, hvilken trehjulet knallert vedkommende
ønsker at købe. Dog forudsættes det, at leverandøren er en
momsregistreret virksomhed.
Leverandøren sender regning på 50% af prisen på et
standardprodukt, samt prisen på den særlige indretning eller
merudgiften på produktet til kommunen. Kommunen betaler
kun 50%, såfremt regningen sendes direkte fra leverandør til
kommunen.
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning.
Den trehjulede knallert er din ejendom, og skal ikke leveres
tilbage til kommunen, når du ikke længere har behov for
det.

Reparation af trehjulet knallert, der er dyrere end et
standardprodukt
•

Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale med
Hjælpemiddelteamet på 50 % af udgiften.

Reparation af trehjulet knallert, der har en særlig indretning
•

Hjælp til reparation af trehjulet knallert med særlig
indretning omfatter alene reparationsudgiften til den
særlige indretning.

Udskiftning af trehjulet knallert, der er dyrere end et
standardprodukt
•

Der ydes hjælp til udskiftning af trehjulet knallert, der er
dyrere end et standardprodukt. Hjælpen udgør forskellen
mellem prisen på et almindeligt standardprodukt og prisen
på det bedst egnede og billigste produkt med den særlige
kvalitet eller kapacitet, det vurderes du har behov for.

Udskiftning af trehjulet knallert, der har en særlig indretning
•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af den trehjulede
knallert. Der ydes hjælp til udskiftning af den særlige
indretning.
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§ 113, stk. 5 Trehjulet knallert, der udelukkende fungerer som
hjælpemiddel
En trehjulet knallert bevilges efter stk. 5, når du ikke er i stand til
at udnytte ”forbrugsgode-værdien” i knallerten. Din fysiske
og/eller psykiske funktionsnedsættelse er ganske betydelig, og
knallerten træder i stedet for et hjælpemiddel, fx en elkørestol.
Anskaffelse
•
•
•

Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigst
og bedst egnede produkt. Hjælpen ydes som udlån.
Den trehjulede knallert er kommunens ejendom.
Kommunen kan til enhver tid foretage revurdering, hvis der
sker ændringer i funktionsniveauet eller kørselsbehovet.

Reparation
Der ydes hjælp til reparation efter behov. Der ydes hjælp til
udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end en
årlig udskiftning mod dokumentation af tidligere udgifter. Du skal
kun dække en årlig udskiftning af dæk og slanger uanset hvor
mange mobilitetshjælpemidler du har.
Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov efter ny vurdering.
Principafgørelser

C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger).

Bemærkning

Du er selv ansvarlig for at tegne og betale for den lovpligtige
ansvarsforsikring, og skal vise bevis for den er tegnet ved bevilling.
Kommunen yder ikke støtte til transport af den trehjulede knallert,
hvis denne fx går i stykker og skal transporteres hjem eller på
værksted. Det anbefales derfor at tegne Falck- abonnement eller
lignende.
Undtaget herfor er kørsel af trehjulet knallert til reparation, når
denne er bevilget efter § 113, stk. 5. Knallerten kan da
transporteres fra dit hjem til reparation og retur.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Elkørestol med joystick-styring
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du får mulighed for at føre en så normal og selvstændig
tilværelse som muligt, og i størst mulig grad bliver uafhængig af
andres bistand i dagligdagen.

Hvad kan jeg få?

•
•

Elkørestol med joystickstyring.
Der ydes hjælp til udskiftning af batterier og reparation
efter aftale med Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
udskiftning af dæk og slanger. Der kan ydes hjælp til
udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere
end en årlig udskiftning mod dokumentation af tidligere
udgifter. Du skal kun dække udgiften til én årlig udskiftning
uanset hvor mange mobilitetshjælpemidler du har.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

At du ikke har en gangfunktion eller din gangfunktion
næsten er ophævet.
At du har stærkt nedsat funktion i arme/overkrop i en sådan
grad, at du ikke kan køre en manuel kørestol
hensigtsmæssigt.
At der skal tages skånehensyn til dig, hvis din lidelse
medfører at kørsel med manuel kørestol i væsentlig grad vil
forringe den efterfølgende funktionsevne.
Du har et dagligt behov for at køre, der ses også på, hvor
mange timer dagligt, du skal benytte elkørestolen.
Du er overvægtig i en sådan grad at kørsel med manuel
kørestol er en stor belastning for dig.
Elkørestolen skal være nødvendig for, at du kan færdes
selvstændigt og opretholde aktiviteter i og uden for
hjemmet. Her ses på hvilke konkrete aktiviteter du ønsker at
udføre, og disse aktiviteters betydning for dig.
Elkørestolen kan være nødvendig for at sikre dig en god
siddestilling, da denne kan kippe bagover, således at du
aflaster ryggen.
Det er en betingelse, at du er i stand til at manøvrere
kørestolen på forsvarlig vis, medmindre den skal styres med
hjælperstyring.
I visse tilfælde er en elkørestol med hjælperstyring en bedre
løsning, end en manuel kørestol med hjælpemotor – og her
kan elkørestol bevilges, trods du ikke selvstændigt kan køre
stolen.
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•

Inden bevilling af elkørestol overvejes muligheden for at
benytte trehjulet elkøretøj / kørestol med hjælpemotor /
egen bil i stedet.

Principafgørelser

C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)

Bemærkninger

Der er stor forskel på pris og kvalitet på elkørestole. I vurderingen
af, hvilken elkørestol der kan tilbydes, laver Odsherred Kommune
en grundig vurdering af:
•

Din funktionsnedsættelse, siddestillingsproblematikker,
tryksår og risiko herfor, kørselsbehov, tidligere
aktivitetsniveau og ønsket aktivitetsniveau, boligens
beskaffenhed, sociale forhold mm.

Herefter stilles krav til, hvad elkørestolen skal kunne med henblik
på
•

Kvalitet, batterikapacitet, muligheder for tilbehør og
specialtilpasning, sædehejs, affjedring, styreform,
medbringe respirator, omverdenkontrol, muligheder for
siddestillingstilpasning, forhjuls- center- eller
baghjulsdrevet, inde- og/eller udekørsel, kørsel i terræn
mm.

Ud fra ovenstående vælges den billigst, egnede model. Kommunen
har leverandøraftale på området, og vil i første omgang vurdere dit
behov i forhold til de modeller, der er aftale på.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere
rampe.
Kommunen yder ikke støtte til transport af elkørestolen, hvis
denne fx går i stykker og skal transporteres hjem eller på
værksted. Det anbefales derfor at tegne Falck- abonnement eller
lignende. Undtaget herfor er kørsel af elkørestolen til reparation,
når reparationen bevilges af Hjælpemiddelteamet. Kørestolen kan
da transporteres fra dit hjem til reparation og retur.
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Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Fremdriftshjælpemotor til manuelle kørestole
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med
hjælpemidlet?

At gøre dig i stand til selvstændigt at køre udendørs i din
manuelle kørestol og derved sikre, at du er i stand til at deltage i
aktiviteter væk fra hjemmet.

Hvad kan jeg få?

•
•

Hjælpemotor som påmonteres på manuel kørestol.
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale
med Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke
få hjælp til?

•

Drift og almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan
modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•

•
•
•
•
•

Du er bevilget manuel kørestol af kommunen, og
Du er på grund af nedsat kraft eller andre helbredsmæssige
forhold ikke i stand til, eller har meget vanskeligt ved, at
manøvrere en manuel kørestol udendørs eller indendørs
over lange afstande, og
Du har på grund af helbredsmæssige forhold behov for at
skåne for eksempel skulder og håndled i forbindelse med at
drive kørestolen frem, eller
Det er nødvendigt for dig at skulle bruge færre kræfter til
at drive kørestolen frem, for i stedet at kunne opretholde
andre daglige aktiviteter.
Du bliver med hjælpemotoren uafhængig af hjælp fra
andre.
Du har behov for hjælpemotoren minimum tre gange om
ugen til aktiviteter som du uden hjælpemotoren ville være
afskåret fra.
Du har et stort, regelmæssigt behov for transport, det vil
sige flere gange om ugen uanset årstid. Tidligere
aktivitetsniveau tages her i betragtning. Der vurderes på,
hvilke konkrete aktiviteter du vil kunne udføre
sammenholdt med aktiviteternes betydning for dig.

Principafgørelser
Bemærkning

Det vurderes, hvilken løsning der er den bedst egnede og billigste.
Hvis du eventuelt kan køre en joystickstyret elkørestol kan dette i
visse tilfælde være en bedre løsning.
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Mobilitet - BØRN
Klapvogne til børn med særlige tilpasningsmuligheder
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At børn kan blive transporteret over længere afstande udendørs.

Hvad kan jeg få?

•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
udskiftning af dæk og slanger.
Der kan ydes hjælp til udgiften til udskiftning af dæk og
slanger, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning
mod dokumentation af tidligere udgifter. Du skal kun dække
udgiften til én årlig udskiftning, uanset hvor mange
mobilitetshjælpemidler, dit barn har.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•

•
•

Principafgørelser

Specialtilpasset klapvogn med regnslag og medfølgende
kurv.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Barnet har behov for særlige tilpasningsmuligheder for at
opretholde en hensigtsmæssig siddestilling i klapvognen, fx
på grund af manglende muskelstyrke, hovedkontrol eller
spasticitet. Barnet kan ikke opnå dette i en almindelig
klapvogn.
Barnet har ikke kørestol. Har barnet dette, kan der ikke
bevilges klapvogn.
Hvis barnet har kørestol, kan der også bevilges klapvogn
hvis: Barnets funktionsnedsættelse kombineret med
familiens aktivitetsbehov gør det nødvendigt at barnet kan
ligge ned og hvile under ture, og dette kan ikke lade sig gøre
i kørestolen. Det vil da vurderes, om barnet evt. kan
undvære kørestol.
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Bemærkninger

I vurderingen af, hvilken klapvogn barnet kan tilbydes laver
Odsherred Kommune en grundig vurdering af:
•
•

Barnets funktionsnedsættelse, siddestillingsproblematikker,
kørselsbehov og ønsket aktivitetsniveau, boligens
beskaffenhed, sociale forhold mm.
Barnets alder i forhold til, om en kørestol vil være et bedre
transportmiddel.

Herefter stilles krav til, hvad klapvognen skal kunne med henblik
på
•
•

Muligheder for tilbehør og specialtilpasning, forvendt eller
bagvendt kørsel, muligheder for siddestillingstilpasning,
kørsel i terræn mm.
Barnets særlige behov for siddestillingstilpasning i
klapvognen går forud for forældres ønsker om udformning af
skubbehåndtag, vægt på klapvognen, farve og størrelse mm.

Ud fra ovenstående vælges den billigst, egnede model.
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Mobilitet - BØRN
Gangvogne til børn/NF-Walker – specielt gangstativ til børn
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At give det handicappede barn mulighed for at bevæge sig og stå
på en funktionel måde, så barnet motiveres til at deltage i leg og
andre aktiviteter.
At kompensere for manglende gang- og standfunktion, så barnets
uhensigtsmæssige gangmønster korrigeres og barnet sikres fuld
vægtbæring.

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•
•

Gangvogn/ NF-Walker.
Specialtilpasning.
Tilbehør.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet
Årligt serviceeftersyn og løbende tilpasning

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principafgørelser

Barnet kan ikke opnå funktionel gangfunktion ved hjælp af
andre hjælpemidler.
Barnet har den nødvendige fysiske udholdenhed, så gang
over længere distancer er mulig og gangvognen/NF-walkeren
derved kan betegnes som et reelt gangredskab.
Gangvognen/NF-walkeren skal bruges i hjemmet, og ikke
kun på institution som led i et behandlingstilbud.
Gangvognen/NF-walkeren bliver det primære gangredskab.
Forældrene indgår aktivt i brugen af gangvognen/walkeren
og har de nødvendige ressourcer til at placere barnet i
gangvognen/walkeren.
NF-walkeren bruges som et kombineret gangredskab og
ståstativ.
Der er de nødvendige fysiske rammer i boligen, hvor
gangvognen/walkeren skal bruges.
Der foreligger en fysioterapeutisk vurdering, hvor det
konkluderes at barnet har en aktiv leddet gangfunktion.
Barnet kan benytte gangvognen/walkeren i en årrække og
ikke kun midlertidigt.
Barnet udviser i det daglige selvstændigt initiativ til
aktiviteter.
Gangvognen/NF-walkeren kan dagligt medbringes til og fra
børnehave/skole.
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Bemærkninger

NF-Walkeren skal justeres hver tredje til fjerde måned, hvilket
udføres af forhandleren.
Der kan være behov for fabriksfremstillet fodtøj, udelukkende til
brug i NF-walkeren. Dette bevilges af Hjælpemiddelteamet.
Det kan være nødvendigt med udligning/fjernelse af dørtrin,
hvilket du kan søge Hjælpemiddelteamet om.
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Daglig husførelse
Hjælpehjul på almindelig spisestuestol
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Du bliver i stand til selv at trække stolen ind og ud fra bordet eller
det bliver nemmere for hjælper at hjælpe dig til siddende stilling
ved bordet.

Hvad kan jeg få?

•
•

Hjælpehjul og montering på spisebordsstol.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig drift og vedligeholdelse herunder rensning af
hjul.
Almindelig spisestuestol, som hjulene kan monteres på.
Retablering efter endt brug.

•
•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkninger

Du har nedsat kraft i arme og skuldre, og
Du er ikke i stand til at trække stolen ind under dig, når du
skal sætte dig ved et bord.
Der er risiko for at du falder, når du forsøger at sætte dig.
Du kan med hjælpehjul selvstændigt trække spisestuestolen
ind og ud og derved undvære personhjælp til dette.
Det er en betydelig lettelse for din hjælper, når du skal
sidde ved bordet.
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Daglig husførelse
Arbejdsstol/ståstøttestol
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Du bliver i stand til at udføre huslige aktiviteter.

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

Ståstøttestol med centralbremse eller med
belastningsbremse.
Arbejdsstol med gasfjeder til højderegulering, med
centralbremse eller med belastningsbremse.
Arbejdsstol med motor til højderegulering
Diverse tilbehør og specialtilpasning.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet
Almindelig drift og vedligeholdelse herunder rensning af
hjul.
Udskiftning af betræk.
Stol på hjul uden centralbremse (almindelig kontorstol)
betragtes som værende sædvanligt indbo, der ikke kan ydes
tilskud til.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•

•
•
•
•
•
•

Du varetager selv daglige gøremål, som normalt varetages
stående (fx madlavning og opvask) og der er ikke andre i
hjemmet, der med rimelighed kan påtage sig disse opgaver,
eller det er af meget stor betydning for dig selv at varetage
disse.
Du er ikke i stand til at udføre de huslige opgaver siddende
ved spisebord eller siddende på rollator ved køkkenbord.
Du har kun ganske kortvarig ståfunktion, eller har så nedsat
balance, at den stående stilling indebærer stor faldrisiko.
Du kan stå under madlavning/opvask, men det har
efterfølgende længerevarende konsekvenser for din
generelle funktionsevne.
Du er ikke i stand til at fordele de huslige opgaver over
dagen, sådan at der tages hensyn til hvor længe ad gangen
du kan stå.
Du kan med en arbejdsstol/ståstøttestol udføre huslige
opgaver selv, og derved undvære hjælp fra hjemmeplejen
til dette.
Hvis du på forsvarlig vis kan klare dig med almindelig
”barstol” uden hjul og/eller bremse kan du ikke bevilges
arbejdsstol/ståstøttestol.
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•
Principafgørelser
Bemærkninger

Hvis du kan klare dig med hjælpehjul på almindelig
spisestuestol, kan du ikke bevilges arbejdsstol.
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Daglig husførelse
Arbejdsstol til børn
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Barnet bliver i stand til at spise, lege og lave andre aktiviteter
siddende.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•

•

Bemærkninger

Almindelige barnestole uden særlig tilpasning.
Almindelig drift og vedligeholdelse herunder rensning af
hjul.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•

Principafgørelser

Arbejdsstole med indstilleligt understel, skalstol med
indstilleligt understel
Diverse tilbehør og specialtilpasning.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

Barnet har, sin alder taget i betragtning, nedsat siddende
balance og nedsat hovedkontrol og har derfor behov for en
stol, der er særligt tilpasset og indrettet til barnet.
Der tages udgangspunkt i bedst og billigst egnede stol, der
samtidig tager højde for barnets fremtidige udvikling.
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Daglig husførelse
Rullebord med kontravægt
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Du bliver i stand til at udføre huslige aktiviteter, fx transportere
mad og drikke rundt i boligen.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•

•

•
•
•

Bemærkninger

Almindelig drift og vedligeholdelse herunder rensning af
hjul.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•

Principafgørelser

Rullebord med kontravægt og højdeindstillelig
skubbehåndtag.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.
Evt. fjernelse af dørtrin.

Du er dårligt gående; enten med rollator eller albuestokke
og er ikke i stand til at bruge rollatoren (evt. med bakke) til
transport af produkter eller bære disse i hånden.
Du varetager selv daglige gøremål, hvor transport af
produkter er nødvendig, og der er ikke andre i hjemmet, der
med rimelighed kan påtage sig disse opgaver, eller det er af
meget stor betydning for dig selv at varetage disse. Dette
kan fx være at flytte mad og drikke fra køkken til stue, eller
flytte diverse rengøringsredskaber (spand og klude) rundt i
hjemmet.
Du kan på grund af nedsat balance og/eller gangfunktion
ikke benytte dig af et almindeligt rullebord uden
kontravægt.
Der undersøges, om rollator med bakke er en bedre løsning.
Du bliver selvhjulpen med rullebordet og har et dagligt
behov.
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Indretning af hjemmet
Småhjælpemidler
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112 og §113.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du selvstændigt kan klare daglige funktioner såsom spisning,
madlavning, opvask mm.

Hvad kan jeg få?

Eksempler på småhjælpemidler:
•

•
Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

Særligt udformede køkkenredskaber, fx skærekasser,
fikseringsbræt, skrællere på sugekop, fortykket bestik/Good
Grips bestik, særligt udformede spise- og drikkeredskaber
mm.
Reparation og udskiftning efter aftale med
Hjælpemiddelteamet

Forbrugsgoder, der koster under 500 kr. Hvis der i den enkelte
ydelsessituation er behov for mere end et forbrugsgode, lægges
den samlede udgift til grund.
I ydelsen indgår ikke fx gribetænger, Good Grips redskaber (fx
kartoffelskræller), karton- og lågåbnere mm. Der henvises til
apoteket samt isenkræmmere.
Almindelig drift og vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•

Du har nedsat kraft eller bevægelse i arme og hænder, og er
ikke i stand til at udføre daglige funktioner med almindelige
redskaber.
Det vurderes, hvor hyppigt du har behov for hjælpemidlerne
samt hvor stor del af døgnet, der er personhjælp til
rådighed.

Principafgørelser
Bemærkninger

Forbrugsgoder defineres som: ”Forbrugsgoder er 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 borgere med nedsat
funktionsevne har behov for”.
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Indretning af hjemmet
Omverdenskontrol/fjernbetjeningssystemer
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Du bliver i stand til at betjene elektriske funktioner/apparater
uden hjælp.

Hvad kan jeg få?

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•
•

Omverdenskontrol til betjening af døre, radio/tv, lys,
computer, smartphone mm.
Indbygning af omverdenskontrol i elkørestolens styreboks.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

•

Almindelig drift og vedligeholdelse.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•

Du har ingen gangfunktion og væsentlig nedsat motorisk
funktion.
Uden omverdenskontrol er du afhængig af hjælp fra andre
til fx at tænde for fjernsynet, bruge computer, tænde for
lyset mm.
Med i vurderingen ses på, hvilke aktiviteter du kan udføre
med kontrollen, betydningen og hyppigheden af disse
aktiviteter for dig, samt vigtigheden af at kunne udføre disse
selvstændigt. Herunder vurderes også på, hvor stor del af
hverdagen du har personhjælp til rådighed, og om din
hjælper mere hensigtsmæssigt kan udføre funktionerne for
dig.

Principafgørelser
Bemærkninger

Omverdenskontrol kan eventuelt suppleres med elektrisk døråbner
bevilget efter § 116. Se særskilt punkt.
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Indretning af hjemmet
Plejeseng
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du kan modtage hjælp til personlig pleje i sengen for at
tilgodese hjælpers arbejdsmiljø.
At du bliver i stand til at komme ud og ind af sengen.

Hvad kan jeg få?

•

•

Plejeseng med fire delt liggeflade og motor til højde, ryg,
ben og lårdel. Leveres med standard skummadras,
medmindre andet er nødvendigt.
Ekstra udstyr i form af sengeheste, overtræk til disse,
sengegalge, sengeforlænger, hårvaskebakke.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

•
•
•

Almindelige senge, da disse er sædvanligt indbo.
Fjernelse og opbevaring af eksisterende seng.
Almindelig drift og vedligeholdelse.

•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•

•

Du har behov for hjælp til personlig pleje, og denne hjælp
kan kun foregå i sengen. Ofte vil dette være vurderet af
hjemmeplejen, der laver arbejdspladsvurdering.
Du er ikke i stand til at rejse dig fra sengen selvstændigt,
men vil kunne det ved at elevere hele sengens liggeflade for
på den måde at hjælpes til stående stilling.
Forhøjerklodser under din egen seng er ikke tilstrækkelige.
Du har behov for at kunne indstille sengens liggeflade i
forskellige højder for at kunne forflytte dig til og fra
kørestol. Det skal afprøves forinden, om forflytningerne kan
klares til og fra seng, hvis denne er i en hensigtsmæssig fast
højde.
I ganske særlige tilfælde: Du kan fx på grund af
kontrakturer, store sammenfald i ryggen eller KOL i meget
svær grad ikke ligge udstrakt i seng og har behov for at sove
med eleveret hovedgærde og støtte under knæene. Der er
forsøgt med ekstra puder under/over madras, men det giver
ikke den fornødne støtte.

Principafgørelser
Bemærkninger

Når plejeseng bevilges som arbejdsredskab for hjælpere, skal
sengen returneres, når hjælpere ikke længere har behov for den.
Når plejeseng bevilges som arbejdsredskab vurderes det, om der er
de fornødne pladsforhold omkring sengen.

Side 75 af 116
Der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt dit behov kan
afhjælpes med køb af en elevationsseng som forbrugsgode efter §
113 (se særskilt punkt om dette, principafgørelse C-22-05)
medmindre sengen er til brug for hjælper.
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Indretning af hjemmet
Elevationsseng
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 113.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at sove i din seng trods nedsat
funktionsniveau og/eller bliver selvhjulpen med hensyn til
forflytninger i sengen.

Hvad kan jeg få?

•

Elevationsseng med elevérbart hovedgærde og benende.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•

Almindelige senge, da disse er sædvanligt indbo.
Fjernelse og opbevaring af eksisterende seng.
Almindelig drift og vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•

•
•

Du har behov for at ligge med hævet hovedgærde på grund
af fx nedsat lunge- eller hjertefunktion, svær gigt eller
dårlig ryg med fejlstillinger eller sammenfald, og problemet
kan ikke løses med puder. Dette vil typisk være, når der er
behov for at kunne regulere rygvinklen flere gange i løbet af
natten.
Du kan ikke selvstændigt komme fra liggende til siddende
stilling. Der er afprøvet alternative muligheder, fx at rejse
sig fra sideliggende stilling, sengerebstige mm.
Hvis du lider af en progredierende lidelse, skal det vurderes
om det er mere hensigtsmæssigt med en plejeseng efter §
112.

Elevationsseng kan bevilges på tre forskellige måder, alt efter dit
funktionsniveau:
•
•
•

Elevationsseng som standardprodukt efter Lov om Social
Service § 113, stk. 3.
Elevationsseng, der er dyrere end et standardprodukt (har
en særlig kvalitet eller kapacitet) eller har en særlig
indretning efter Lov om Social Service § 113, stk. 4.
Elevationsseng, der udelukkende fungerer som et
hjælpemiddel efter Lov om Social Service § 113, stk. 5.

Gældende for alle: Du kan selv vælge, hvilken elevationsseng du
ønsker at købe. Dog forudsættes det, at leverandøren er en
momsregistreret virksomhed, og at sengen lever op til de krav,
kommunen sammen med dig har opstillet til sengen. Terapeut kan
være behjælpelig med indkøb og afprøvning.
§ 113, stk. 3 Elevationsseng som standardprodukt
Elevationssenge bliver i dag fremstillet og forhandlet bredt med
henblik på sædvanligt forbrug hos den almindelige del af
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befolkningen, hvorfor en elevationsseng som udgangspunkt bliver
bevilget efter § 113, stk. 3.
Anskaffelse
•
•
•
•

Der ydes økonomisk støtte på 50 % af prisen på et
standardprodukt.
Odsherred Kommune vurderer, at en standard elevationsseng
kan fås for 6000 kr. inklusiv madras.
Elevationssengen er din ejendom og skal ikke leveres
tilbage, når du ikke længere har behov for den.
Leverandøren sender regning på 50% af prisen på et
standardprodukt samt prisen på den særlige indretning eller
merudgiften på produktet til kommunen. Kommunen betaler
kun 50%, såfremt regningen sendes direkte fra leverandør til
kommunen.

Reparation
•

Der ydes ikke hjælp til reparation af elevationssengen.

Udskiftning
•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af elevationssengen.

§ 113, stk. 4 Elevationsseng, der er dyrere end et
standardprodukt eller har en særlig indretning
Anskaffelse
•

•
•

Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med en elevationsseng, der er dyrere end et
standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne
nødvendiggør særlig indretning, ydes der hjælp til de
nødvendige merudgifter.
Egenbetalingen udgør 50 % af udgifterne til et
standardprodukt (se ovenstående). Kommunen yder hjælp til
de nødvendige merudgifter.
Elevationssengen er din ejendom og skal ikke leveres
tilbage, når du ikke længere har behov for den.

Reparation af elevationsseng, der er dyrere end et
standardprodukt
•

Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale med
Hjælpemiddelteamet på 50 % af udgiften.

Reparation af elevationsseng, der har en særlig indretning
•

Hjælp til reparation ydes efter aftale med
Hjælpemiddelteamet og omfatter alene reparationsudgiften
til den særlige indretning.

Udskiftning af elevationsseng, der er dyrere end et
standardprodukt
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•

Der ydes hjælp til udskiftning af elevationsseng. Hjælpen
udgør forskellen på prisen på et almindeligt standardprodukt
og prisen på det bedst egnede og billigste produkt med den
særlige kvalitet eller kapacitet, det vurderes, du har behov
for.

Udskiftning af elevationsseng, der har en særlig indretning
•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af elevationssengen. Der
ydes hjælp til udskiftning af den særlige indretning.

§ 113, stk. 5 Elevationsseng, der udelukkende fungerer som
hjælpemiddel
En elevationsseng kan bevilges efter stk. 5, når du ikke vil være i
stand til at udnytte ”forbrugsgode-værdien” i sengen. I praksis for
at få bevilget en elevationsseng efter stk. 5, vil din
funktionsnedsættelse være af en sådan art, at en plejeseng er
mere hensigtsmæssig. Denne vil bevilges efter § 112.
Anskaffelse
•
•
•

Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigst
og bedst egnede produkt. Hjælpen ydes som udlån.
Elevationssengen er kommunens ejendom.
Kommunen kan til enhver tid foretage en revurdering, hvis
der sker ændringer i funktionsniveauet eller behovet.

Reparation
Der ydes hjælp til reparation efter behov efter aftale med
Hjælpemiddelteamet
Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov efter fornyet vurdering.
Principafgørelser
Bemærkninger

C-22-05

Side 79 af 116

Indretning af hjemmet
Plejeseng til børn
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At barnet kan modtage hjælp til personlig pleje i sengen for at
tilgodese hjælper/forældres arbejdsmiljø.
At sikre hjælper/forældres arbejdsmiljø ved at kunne løfte barnet
op fra seng og ned i seng i passende højde.

Hvad kan jeg få?

•

•
•

Plejeseng med motor til højde, ryg, ben og lårdel. Leveres
med standard skummadras, medmindre andet er nødvendigt.
Ekstra udstyr i form af sengeheste, overtræk til disse,
sengegalge, sengeforlænger, hårvaskebakke.
Høje sider til sengen.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

•
•
•

Almindelige barnesenge, da disse er sædvanligt indbo.
Fjernelse og opbevaring af eksisterende seng.
Almindelig drift og vedligeholdelse.

•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•

Barnet har behov for hjælp til personlig pleje i sengen.
Forældre/hjælpere har mange daglige løft af det
handicappede barn, og vil få en væsentlig aflastning med en
plejeseng.
Forælder har en fysisk funktionsnedsættelse, der gør det
meget vanskeligt at lægge barnet i seng, og kan afhjælpes
betydeligt af en højdeindstillelig plejeseng.

Principafgørelser
Bemærkninger

Når plejeseng bevilges som arbejdsredskab for hjælpere, skal
sengen returneres, når hjælpere ikke længere har behov for den.
Når plejeseng bevilges som arbejdsredskab vurderes det, om der er
de fornødne pladsforhold omkring sengen.
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Indretning af hjemmet
Sengebord
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du får mulighed for at spise i sengen, hvis du ikke er i stand til
at spise andre steder.
At plejepersonale har højdeindstilleligt og flytbart bord til brug
under personlig pleje for at sikre deres arbejdsmiljø.

Hvad kan jeg få?

•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

Højdeindstilleligt bord på fire hjul med bordplade, der kan
placeres ind over sengen.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet
Almindelige sengeborde som skal bruges til opbevaring af
personlige ting tæt ved sengen.
Almindelig drift og vedligeholdelse.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•

•

Du får hjælp til personlig hygiejne i seng, og plejepersonalet
har behov for bord til dette.
Du får hjælp fra sygeplejen, der har behov for bordet til
sygeplejeartikler.
Du er ikke i stand til at sidde i stol eller kørestol under
spisning, og har derfor behov for bord, der kan placeres ind
over sengen.
Der kan kun bevilges to sengeborde, hvis bordet skal bruges
både til spisning og personlig pleje, og der er særlige forhold
der gør, at samme bord efter afspritning ikke kan bruges til
begge aktiviteter.
Ved spisning siddende i kørestol overvejes, om kørestolsbord
eventuelt kan bruges i stedet eller forhøjerklodser til
spisebord.

Principafgørelser
Bemærkninger

Når sengebord bevilges som arbejdsredskab for hjælpere, skal
bordet returneres, når hjælpere ikke længere har behov for det.
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Indretning af hjemmet
Læsestativ – gulvstativ
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du får mulighed for at læse bøger og aviser.

Hvad kan jeg få?

•
•

Læsestativ til gulvet
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Bogstøtter til bord, som betragtes som værende et
forbrugsgode til under 500 kr.
Almindelig vedligeholdelse.

•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•

Principafgørelser
Bemærkninger

Om du på grund af fx stærkt nedsat funktion af arme og
hænder, ikke kan holde en bog/avis under læsning.
Om behovet kan afhjælpes på anden måde, fx ved, at du
kan placere dig selv eller bogen på anden vis.
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Indretning af hjemmet
Fritstående sengegalge
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du får mulighed for at forflytte dig i sengen.

Hvad kan jeg få?

•
•

Fritstående sengegalge på fod
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Almindelig drift og vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•

Du har svært ved at skifte stilling i sengen, og kan bruge
sengegalgen til at trække overkroppen op fra underlaget, så
du derved kan ændre stilling.

Principafgørelser
Bemærkninger

En fritstående sengegalge er som regel ikke den bedste løsning.
Typisk vil et greb i væggen, på sengen eller en sengerebstige være
en bedre løsning
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Indretning af hjemmet
Forhøjerklodser
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at rejse dig fra seng/hvilestol/sofa, eller at
dit bord tilpasses til højden på din kørestol.

Hvad kan jeg få?

•

Forhøjerklodser/ben fås i forskellige udformninger til ben og
meder.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Almindelig drift og vedligeholdelse
Du skal selv sørge for almindeligt indbo tilpasset til din
alder. Hvis dit møblement generelt er for lavt, er det op til
dig selv at udskifte møblerne, eller indkøbe forhøjerklodser.
Forhøjelse af tunge sofaer, fx hjørnesofaer, da
Hjælpemiddeldepotet ikke kan løfte disse tilstrækkeligt til
at få placeret forhøjerklodser under.

•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•

Du har en nedsat funktionsevne, der giver besvær med at
rejse dig fra eller sætte dig i møbler i højder, som må
betragtes som passende til benlængde og din alder.
Møblerne skal kunne forhøjes forsvarligt, så de fortsat er
stabile.

Principafgørelser
Bemærkninger

Der er af hensyn til stabiliteten en maksimal grænse for forhøjelse.
Desuden ses på placering af møblet, da fx en lænestol bør stilles
op af væggen for at undgå at stolen tilter.
Der tages ikke højde for, om farven/designet på forhøjerklodserne
passer til det øvrige møblement.
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Indretning af hjemmet
Tryksårsforebyggende madrasser: Skummadrasser og luftmadrasser
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At forebygge tryksår fra den liggende stilling eller forværring af
allerede opståede tryksår.

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•

Trykaflastende skummadras.
Trykaflastende skummadras med luftceller.
Dynamisk vekseltryksmadras som hel- eller topmadras.
Alle med inkontinensbetræk af hensyn til madrassens
genanvendelighed.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•
•

Topmadrasser i skum.
Almindelig drift og vedligeholdelse.
Ekstra betræk
Udskiftning af betræk.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•

Du har tryksår eller er i risiko herfor.
Ud fra vurderingen af din risiko for tryksår eller stadie af
tryksåret træffes valg om madras. Der ses blandt andet på:
lejring, sensorisk perception, fugt, mobilitet, ernæring mm.
Trykaflastende madrasser bevilges ikke alene af hensyn til
smertelindring, dog undtaget hvis du er konstant
sengeliggende.

Principafgørelser
Bemærkninger

Ved tryksår skal der laves en grundig vurdering:
•
•
•
•
•

Er tryksåret opstået i liggende og/eller siddende stilling?
Hvis liggende: Kan venderegime afhjælpe problemet, kan du
eventuelt lejres anderledes så tryk undgås?
Hvis siddende: Stammer tryksåret fra siddende stilling i seng
og/eller kørestol, lænestol, spisestuestol?
Det skal afklares, om du også har behov for trykaflastende
siddepude.
Gennemgang af dine daglige aktiviteter, for at sikre at
uhensigtsmæssig adfærd ikke vedligeholder tryksåret.
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Indretning af hjemmet
Rygpuder
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At korrigere siddestillingen i kørestol/stol for at forebygge
udviklingen eller forværring af allerede opståede tryksår.
At sikre en hensigtsmæssig siddestilling i kørestol/stol så du kan
udføre siddende aktiviteter, fx spisning.

Hvad kan jeg få?

•

Løse specialpuder, der har en særlig funktion i forbindelse
med korrektion af siddestilling eller har en særlig
trykaflastende funktion.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Almindelige rygpuder uden særlig funktion.
Almindelig vedligeholdelse, ekstra betræk og udskiftning af
betræk.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•

•

Du har tryksår eller er i risiko herfor.
Du har på grund af fejlstillinger eller nedsat balance behov
for støtte og/eller korrektion for at kunne udføre aktiviteter
siddende i stolen.
Du har respiratoriske problemer på grund af din dårlige
siddestilling, og respirationen kan bedres med rygpuden.
Rygpuder bevilges ikke alene af hensyn til smertelindring
eller komfort, medmindre smerterne medfører store
vanskeligheder med at udføre de nødvendige, daglige
aktiviteter.
Dine egne almindelige puder (hovedpuder, sofapuder mm)
kan evt. afprøves i første omgang.

Principafgørelser
Bemærkninger

Ved tryksår skal der laves en grundig vurdering:
•
•
•
•
•

Er tryksåret opstået i liggende og/eller siddende stilling?
Hvis liggende: Kan venderegime afhjælpe problemet, kan du
eventuelt lejres anderledes så tryk undgås?
Hvis siddende: Stammer tryksåret fra siddende stilling i seng
og/eller kørestol, lænestol, spisestuestol?
Det skal afklares, om du også har behov for trykaflastende
siddepude og/eller madras.
Der foretages en gennemgang af dine daglige aktiviteter, for
at sikre at der ikke er uhensigtsmæssig adfærd, der
vedligeholder tryksåret.
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Indretning af hjemmet
Trykaflastende siddepuder til borgers egen stol (spisestuestol, lænestol
mv)
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At forebygge tryksår eller modvirke forværring af eksisterende
tryksår.
At gøre dig med kroniske stærke smerter i stand til at sidde i den
nødvendige tid for at kunne udføre konkrete aktiviteter, såsom
spisning.

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•
•
•
•
•

Trykaflastende siddepuder lavet af specialskum, luftpuder,
gelepuder, artrodesepuder mm.
Puden tilpasses til og afprøves med den enkelte bruger.
Tilbehør i form af betræk (eventuelt inkontinensbetræk) og
evt. pumpe.
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet.
Udskiftning af pudens betræk, når dette er nedslidt.
Der bevilges ikke ekstra betræk.
Siddering og lammeskind.
Siddepuder udelukkende for at skabe komfort i egne møbler.
Skråkiler.
Almindelig vedligeholdelse.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•

•

•

•

Tryksår: Du har tryksår, eller er i risiko herfor. Der vurderes
i forhold til bl.a. siddestilling, sensorisk perception, fugt,
ernæringstilstand, kognitive tilstand, smerte, gnidning og
forskydning (glider du evt. frem i lænestolen)
Smerter: Du har meget stærke smerter i ryggen eller
sæderegionen, der gør det særdeles vanskeligt for dig at
sidde. Smerterne gør det fx næsten umuligt for dig at sidde
under et helt måltid uden at skulle rejse dig flere gange.
Trykaflastende puder bevilges til dig med stærke smerter,
når puderne medfører en væsentlig lettelse i form af, at du
siddende på puden bliver i stand til at udføre aktiviteter,
som uden puden ikke var mulige; fx bliver i stand til at sidde
under et helt måltid uden at skulle rejse dig. Det vurderes,
om dine smerter i siddende stilling kan afhjælpes med en
almindelig siddepude, som du selv kan indkøbe i almindelig
handel.
Der bevilges ikke trykaflastende puder til kompensation for
dine egne dårlige møbler.
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•
•

Puderne bevilges for at kompensere for dine varigt nedsatte
funktionsevne, når du selv har bidraget til at have
hensigtsmæssige siddemøbler.
Hvis dine smerter er grundet inaktivitet, vil det i første
omgang vurderes, om du vil være i stand til at rejse dig
mere fra siddende stilling

Principafgørelser
Bemærkning

Ved tryksår skal der laves en grundig vurdering:
•
•
•
•
•
•

Er tryksåret opstået i liggende og/eller siddende stilling
Hvis liggende: Kan venderegime afhjælpe problemet, kan du
eventuelt lejres anderledes så tryk undgås?
Hvis siddende: Stammer tryksåret fra siddende stilling i seng
og/eller kørestol, lænestol, spisestuestol?
Det skal afklares, om du også har behov for trykaflastende
madras.
Der foretages en gennemgang af dine daglige aktiviteter, for
at sikre at der ikke er uhensigtsmæssig adfærd, der
vedligeholder tryksåret.
Ved bevilling af puder på grund af dine smerter, laves
endvidere en grundig vurdering af, om andre hjælpemidler
kan bidrage til at lette din dagligdag.
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Indretning af hjemmet
Lejringspuder
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At korrigere din liggende stilling i seng for at forebygge udviklingen
eller forværring af allerede opståede tryksår.
At sikre en hensigtsmæssig liggende stilling med henblik på at
modvirke eller dæmpe spasticitet, kontrakturer mm., så du har
større mulighed for at deltage i aktiviteter.
God lejring i den liggende stilling i seng kan være med til at
muliggøre en bedre siddende stilling efterfølgende i kørestol.
God lejring kan være med til at gøre det nemmere for hjælpere at
yde hjælp til personlig pleje og påklædning, da f.eks. spasticitet
kan dæmpes.
God lejring har indvirkning på søvnmængde- og kvalitet, hvilket
kan understøtte din mulighed for deltagelse i daglige aktiviteter.
God lejring kan betyde færre opvågninger om natten for det
handicappede barn og barnets forældre, hvilket vil give større
overskud i dagligdagen til deltagelse i daglige aktiviteter.

Hvad kan jeg få?

•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•

Specialpuder, der har en særlig funktion i forbindelse med
korrektion af den liggende stilling eller har en særlig
trykaflastende funktion.
Specialtilpasning.
Almindelige puder uden særlig funktion.
Almindelig vedligeholdelse, ekstra betræk og udskiftning af
betræk.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•

•
•
•

Du har tryksår eller er i risiko herfor.
Du har behov for støtte og/eller korrektion i liggende stilling
som en del af den samlede indsats for at afhjælpe eller
hindre udviklingen af kontrakturer og modvirke eller dæmpe
spasticitet.
Du har et særligt behov for ro, tryghed og afgræsning af
kroppen, og vil uden dette være meget urolig og eventuelt
udadreagerende.
Din efterfølgende siddestilling i kørestol bliver bedre af, at
du lejres godt i sengen.
Du har behov for lejringspuder på grund af respiratoriske
problemer.
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•
•
•
•
•

•

Du har behov for lejringspuder for at kunne opretholde den
siddende stilling i sengen, når du på grund af sygdom ikke er
i stand til at sidde i fx kørestol.
Lejringspuder afhjælper din spasticitet, så hjælpere
nemmere kan hjælpe dig med personlig pleje og
påklædning.
Du vil med god lejring sove bedre og eventuelt længere om
natten, og vil have mindre behov for hjælp om natten fra
hjælper/forældre.
God lejring er med til at sikre, at du kan deltage i daglige
aktiviteter.
Lejringspuder bevilges ikke alene af hensyn til
smertelindring eller komfort medmindre smerterne medfører
store vanskeligheder med at udføre de nødvendige, daglige
aktiviteter.
I første omgang afprøves dine egne almindelige puder
(hovedpuder, sofapuder, dyner, tæpper mm).

Principafgørelser
Bemærkninger

Ved bevilling af lejringspuder instrueres hjælper/pårørende i
brugen af puderne; hvordan og hvor de skal placeres i sengen.
Puderne skal bruges konsekvent, for at have den ønskede effekt.
Hvis puderne bevilges på grund af tryksår, skal der endvidere laves
en grundig vurdering:
•
•
•
•
•

Er tryksåret opstået i liggende og/eller siddende stilling?
Hvis liggende: Kan venderegime afhjælpe problemet, kan du
eventuelt lejres anderledes så tryk undgås?
Hvis siddende: Stammer tryksåret fra siddende stilling i seng
og/eller kørestol, lænestol, spisestuestol?
Det skal afklares, om du også har behov for trykaflastende
siddepude og/eller madras.
Der foretages en gennemgang af dine daglige aktiviteter, for
at sikre at der ikke er uhensigtsmæssig adfærd, der
vedligeholder tryksåret.
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Indretning af hjemmet
Dyne til sensorisk stimulation
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112 samt vurderes, om ansøgning i stedet
skal behandles efter Sundhedsloven eller Folkeskoleloven.
En dyne til sensorisk stimulation kan være såvel et
behandlingsredskab som et hjælpemiddel. Afgørelsen heraf beror på
en konkret, individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang,
samt hvilke behov brugen af dynen skal afhjælpe.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?
Hvad kan jeg få?

At sikre, at du trods store søvnproblemer bliver i stand til at deltage
i eller udføre daglige aktiviteter.
•

•

Dyne med fyld til sensorisk stimulation, fx kædedyne,
kugledyne, fiberdyne mm.
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Hjælpemiddelteamet.
Inkontinensbetræk efter behov.

•

Almindelig vedligeholdelse herunder rengøring af dynen.

•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•

•

•

•

Du har et permanent behov for kugledynen til varigt brug, og
Tilstanden kan ikke afhjælpes ved den øvrige behandling
(samtaler, fysioterapi, ergoterapi, indsovningsmedicin, øvrig
medicin hvor muligt), og
Dit funktionsniveau i dagligdagen er betydeligt nedsat på
grund af søvnproblemer. Hos børn/unge ses der for eksempel
store problemer med indlæring og koncentration på grund af
søvnproblemerne. Generelt ses der problemer med at deltage
i daglige aktiviteter.
Søvnproblemerne viser sig ved problemer med indsovning
udover en time, og/eller at den samlede søvn er væsentligt
mindre (to til tre timer) end hos andre i samme
aldersgruppe. Disse søvnproblemer har stor betydning for din
mulighed for at deltage i aktiviteter.
Du har et særligt behov for den ro, tryghed og afgræsning af
kroppen, dynen kan give. Du vil uden denne være meget
urolig, have store opmærksomheds- og
koncentrationsproblemer, være eventuelt udadreagerende
og/eller selvskadende. Problemerne har ikke kunnet
afhjælpes med den øvrige behandling, der er igangsat, og har
stor betydning for dine daglige aktiviteter
Kugledynen bevilges kun, når det efter en konkret afprøvning
viser sig, at ovennævnte problemer afhjælpes i væsentlig
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•

•

grad og når det vurderes, at dynen i den konkrete sag vil
fungere som et hjælpemiddel og ikke et behandlingsredskab.
Her vurderes på, om du med dynen bliver i stand til at
udføre/deltage i specifikke aktiviteter, som du uden dynen
har store vanskeligheder med.
Kugledyner bevilges ikke som behandlingsredskab for
søvnproblemer, men kan i særlige tilfælde bevilges som
hjælpemiddel for at afhjælpe den varigt nedsatte
funktionsevne. Her vægtes det, at du ved brug af kugledynen
i væsentlig grad bliver mere selvhjulpen og/eller uafhængig
af andres bistand ved udførslen af konkrete aktiviteter.
Kugledynen bevilges ikke som supplement til igangværende
behandling, da den her vil være et betragte som et
behandlingsredskab. Ofte vil det være nødvendigt med
lægeoplysninger for at vurdere dette.

Principafgørelser

94-15

Bemærkning

Grænsen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber (jævnfør
Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære af 22. februar 2013 vedr.
afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af
sygehusvæsenet)
•

•

Formålet med bevilling af hjælpemidler efter Lov om Social
Service er, at personer i væsentlig grad bliver mere
selvhjulpen og/eller uafhængig af andres bistand ved
udførslen af konkrete aktiviteter. Der kan ikke bevilges
hjælpemidler, som primært er til brug for, eller kan
sidestilles med behandling og træning.
Formålet med behandlingsredskaber er at forbedre,
kontrollere eller bibeholde en persons medicinske tilstand.
Typisk vil behandlingsredskaber erstatte eller supplere
medicin og forbedre eksempelvis søvn og søvnmønster,
sanseintegration, koncentration og opmærksomhed. Dette er
kropslige funktioner jævnfør ICF klassifikationen.
At sove betegnes ikke som en daglig aktivitet, men som et
kropsligt basalt behov. Ofte vil kugledyner symptombehandle
søvnbesvær, og bruges til at forbedre brugerens samlede
funktionsevne. Her betragtes kugledynen som
behandlingsredskab. Kugledyner anvendes også til personer,
der har behov for stimulering af sansesystemet med henblik
på en bedre kropsfornemmelse og dermed øget ro og
tryghed. I disse situationer, vil en kugledyne også være at
betragte som et behandlingsredskab.
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Indretning af hjemmet
Hvilestol med elfunktioner og/eller speciel polstring
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112 og 113.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at rejse dig fra og sætte dig på en
hvilestol.Dette formål fjernet
At du bliver i stand til at sidde i en hvilestol som alternativ til at
være sengeliggende.

Hvad kan jeg få?

•

Hvilestol med elektriske funktioner og/eller særlig polstring.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Almindelige otiumstole
Almindelige hvilestole med manuel regulering af
sædeindstillinger og vippefunktion
Almindelig drift og vedligeholdelse.

•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•

•

•
•

•
•

Du er ikke i stand til at rejse dig fra almindelig hvilestol
eller otiumstol. Det er forsøgt med forhøjelse af stolen,
katapultsæde, samt eventuelt ilægning af kile for at udligne
sædets højdeforskel, og
Du får ved bevilling af hvilestol det eneste mulige alternativ
til at ligge i sengen. Det vil sige, at du ikke kan sidde på
almindelig hvilestol eller spisestuestol, eller kun kan dette
ganske kortvarigt.
Du bliver selvhjulpen med hensyn til at sætte dig på og rejse
dig fra hvilestolen.
Speciel korrigerende/aflastende polstring af bevilget
hvilestol kan bevilges, når du har fejlstillinger eller
deformiteter, som ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt ved
brug af puder.
Hvilestol bevilges ikke alene af hensyn til smerter eller
ønske om komfort.
Det vurderes, hvorvidt det er mere hensigtsmæssigt at hvile
dig i din seng midt på dagen.

Hvilestol med elfunktioner kan bevilges på flere forskellige måder,
alt efter dit funktionsniveau:
•
•
•

Hvilestol som hjælpemiddel efter Lov om Social Service §
112, stk. 1
Hvilestol som standardprodukt efter Lov om Social Service §
113, stk. 3.
Hvilestol, der er dyrere end et standardprodukt (har en
særlig kvalitet eller kapacitet) eller har en særlig indretning
efter Lov om Social Service § 113, stk. 4.
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•

Hvilestol, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel
efter Lov om Social Service § 113, stk. 5.

Gældende for alle: Du kan selv vælge, hvilken hvilestol du ønsker
at købe. Dog forudsættes det, at leverandøren er en
momsregistreret virksomhed og at stolen lever op til de krav,
kommunen sammen med dig har opstillet til stolen.
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning.
§ 112, stk. 1 Hvilestol som hjælpemiddel
Hvilestole med funktioner og indstillingsmuligheder, der alene er
fremstillet med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne.
Hvilestolen har en primær handicapkompenserende funktion. Fx
artrodese sæder og stole med katapultfunktion.
Anskaffelse
•
•
•

Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigst
og bedst egnede produkt. Hjælpen ydes som udlån.
Hvilestolen er kommunens ejendom.
Kommunen kan til enhver tid foretage en revurdering, hvis
der sker ændringer i funktionsniveauet eller behovet.

Reparation
Der ydes hjælp til reparation efter behov efter aftale med
Hjælpemiddelteamet.
Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov.
§ 113, stk. 3 Hvilestol som standardprodukt
Hvilestole med elektriske funktioner til indstilling af ryglæn og
sæde bliver i dag fremstillet og forhandlet bredt med henblik på
sædvanligt forbrug hos især den ældre eller mindre mobile del af
befolkningen, hvorfor en hvilestol med elektrisk funktion som
udgangspunkt bliver bevilget efter § 113, stk. 3.
Anskaffelse
•
•
•
•

Der ydes økonomisk støtte på 50 % af prisen på et
standardprodukt.
Odsherred Kommune vil i den konkrete sag undersøge, hvad
standardproduktet i gennemsnit kan fås for, alt efter hvilke
funktioner stolen skal have.
Hvilestolen er din ejendom og skal ikke leveres tilbage, når
du ikke længere har behov for den.
Leverandøren sender regning på 50% af beløbet til
kommunen. Kommunen betaler kun 50%, såfremt regningen
sendes direkte fra leverandør til kommunen
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Reparation
•

Der ydes ikke hjælp til reparation af hvilestolen.

Udskiftning
•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af hvilestolen.

§ 113, stk. 4 Hvilestol, der er dyrere end et standardprodukt
eller har en særlig indretning
Anskaffelse
•

•

•

Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med en hvilestol, der er dyrere end et
standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne
nødvendiggør særlig indretning, ydes der hjælp til de
nødvendige merudgifter.
Egenbetalingen udgør 50 % af udgifterne til et
standardprodukt (se ovenstående). Kommunen yder hjælp til
de nødvendige merudgifter. Dette kan fx være udgifter i
forbindelse med særlig polstring af stolen på grund af risiko
for tryksår.
Hvilestolen er din ejendom og skal ikke leveres tilbage, når
du ikke længere har behov for den.

Reparation af hvilestol, der er dyrere end et standardprodukt
•

Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale med
Hjælpemiddelteamet på 50 % af udgiften.

Reparation af hvilestol, der har en særlig indretning
•

Hjælp til reparation ydes efter aftale med
Hjælpemiddelteamet og omfatter alene reparationsudgiften
til den særlige indretning.

Udskiftning af hvilestol, der er dyrere end et standardprodukt
•

Der ydes hjælp til udskiftning af hvilestol. Hjælpen udgør
forskellen på prisen på et almindeligt standardprodukt og
prisen på det bedst egnede og billigste produkt med den
særlige kvalitet eller kapacitet, det vurderes du har behov
for.

Udskiftning af hvilestol, der har en særlig indretning
•

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af hvilestolen. Der ydes
hjælp til udskiftning af den særlige indretning.

§ 113, stk. 5 Hvilestol der udelukkende fungerer som
hjælpemiddel
En hvilestol bevilges efter stk. 5, når du ikke vil være i stand til at
udnytte ”forbrugsgode-værdien” i hvilestolen. Hvilestolen vil være
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din eneste mulighed for at sidde, og du vil uden den være henvist
til din seng. I praksis vil stolen da træde i stedet for en kørestol.
Anskaffelse
•
•
•

Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigst
og bedst egnede produkt. Hjælpen ydes som udlån.
Hvilestolen er kommunens ejendom.
Kommunen kan til enhver tid foretage en revurdering, hvis
der sker ændringer i funktionsniveauet eller behovet.

Reparation
Der ydes hjælp til reparation efter behov efter aftale med
Hjælpemiddelteamet.
Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov.
Principafgørelser

73-16

Bemærkninger

Uddrag fra ”Vejledning om støtte til hjælpemidler og
forbrugsgoder”, punkt 109: ”Hjælp kan ydes til stole med en særlig
udformning, fx med speciel polstring eller elektrisk funktion, som
er nødvendig på grund af et svært fysisk handicap. Som eksempler
på særlige stole kan nævnes artrodesestole og -sæder (beregnet til
personer med stift hofteled, der har vanskeligt ved at sætte sig,
rejse sig). Der ydes således ikke hjælp til almindelige hvilestole”.
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Indretning af hjemmet
Opsætning af greb
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du med nedsat balance har mulighed for støtte, fx ved bad.
At du bliver i stand til på forsvarlig vis at klare indendørs eller
udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.

Hvad kan jeg få?

•

Greb udendørs eller indendørs samt opsætning heraf. Greb
fås i forskellige længder og dybder.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Greb i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Greb langs trapper, der også er uforsvarlige for borgere uden
nedsatte funktioner, fx meget stejle trapper eller trapper
med uforsvarlige, dårligt vedligeholdte trin.
Reparation, vedligeholdelse og retablering efter nedtagning
af grebet
Opsætning af langt greb til træning af gangfunktion.

•
•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•

•

Principafgørelser

Du har nedsat kraft og balance og har behov for støtte for at
kunne færdes sikkert.
Greb opsættes typisk der, hvor ganghjælpemidler ikke kan
komme – fx på badeværelset, eller foran sengen.
Det skal vurderes, om det er forsvarligt for dig at støtte dig
til greb, eller om andre løsninger kan bruges.
Opsætning af greb er eneste løsning for at klare mindre
niveauforskelle ved adgangsforhold. Det skal her vurderes
om opsætning af greb på væg/husmur er tilstrækkeligt –
alternativt overvejes mulighed for gelænder.
Som udgangspunkt bevilges hjælp til kun én indgang til
boligen (enten hoveddør eller havedør). Der kan
undtagelsesvis bevilges hjælp til både hoveddør og havedør,
hvis det ikke er muligt for dig at tage ophold i forhaven ved
hoveddør, og det ikke er muligt for dig at gå fra hoveddør og
om i haven.

73-17 (støttegreb betragtes som hjælpemidler og der ydes ikke
hjælp til retablering)
63-10 (kommunen yder kun hjælp til én adgang)

Bemærkning

Kommunen opsætter kun greb/gelænder ved trapper, når der i
forvejen er opsat gelænder i modsat side. Årsagen til dette er, at
et gelænder ved trapper ud fra en gennemsnitsbetragtning anses
som hensigtsmæssigt, som boligejer/boligudlejer selv skal sørge
for.
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Ved niveauforskel på kun et trin, hvor der ikke i sædvanlige
omstændigheder er opsat gelænder, kan bevilges greb/gelænder.

Side 98 af 116

Indretning af hjemmet
Opsætning af gelænder
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 113.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til på forsvarlig vis at klare indendørs eller
udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•
•
•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

Gelændere i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus.
Reparation og vedligeholdelse.
Indendørs gelænder til etager, der ikke anvendes.
Udendørs: Kommunen tilbyder maksimalt hjælp til
adgangsforhold til en indgang, uanset hvor mange indgange
huset har.
Kommunen yder kun støtte til greb/ekstra gelænder ved
trapper, når der i forvejen er opsat gelænder i modsat side.
Årsagen til dette er, at et gelænder ved trapper ud fra en
gennemsnitsbetragtning anses som hensigtsmæssigt, som
boligejer/boligudlejer selv skal sørge for.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste forbrugsgode. Ud over det ses på:
•
•

•
Principafgørelser

Gelænder, udendørs eller indendørs.
Hjælp til anskaffelse ydes med et beløb svarende til 50% af
prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende
art.
Du får ejendomsretten over gelænderet og skal selv sørge
for opsætning.

Du kan kun forcere trappen på forsvarlig vis ved at støtte dig
til to gelændere, eller
Du er som følge af funktionsnedsættelse i den ene side af
kroppen ikke i stand til at benytte eksisterende gelænder
både op og ned ad trappen, og kan ikke færdes forsvarligt
uden at der opsættes ekstra gelænder.
Ved trapper med få trin, vurderes det om opsætning af greb
på væg/husmur er tilstrækkeligt.

73-17 (gelænder betragtes som forbrugsgode, hvis det opsættes på
almindelig vis, og hvis det kan fjernes uden at efterlade
usædvanlige spor, der sædvanligvis vil findes i en bolig ved
fraflytning)
63-10 (kommunen yder kun hjælp til én adgang).

Bemærkning

Ved niveauforskel på kun et trin, hvor der ikke i sædvanlige
omstændigheder er opsat gelænder, kan bevilges greb/gelænder,
selvom der ikke i forvejen er opsat i modsat side
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Indretning af hjemmet
Udligning af dørtrin med kiler
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til på forsvarlig vis at klare indendørs eller
udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.

Hvad kan jeg få?

•

Udligning af dørtrin med kiler til rum der benyttes dagligt.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•

Dørtrin i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Vedligeholdelse og retablering efter fjernelse af kiler.
Dørtrin til rum, der ikke anvendes dagligt.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du har faldrisiko på grund af dørtrinnene, og har selv
medvirket til at eliminere øvrige faldrisici fx fjernelse af
løse tæpper.
Du færdes indendørs med rollator eller i kørestol, og har
svært ved at forcere dørtrinnene.
Du færdes med albuestok eller gangstativ og har svært ved
at løfte fødderne over trinnene.
Som udgangspunkt bevilges udligning med kiler, hvis du kan
forcere disse. Alternativt til dette, kan bevilges fjernelse af
dørtrin.
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Indretning af hjemmet
Fjernelse af dørtrin
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til på forsvarlig vis at klare indendørs eller
udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.

Hvad kan jeg få?

•
•

Fjernelse af dørtrin til rum der benyttes dagligt.
Kommunen er forpligtiget til at retablere boligindretningen,
hvis du bor i leje-/andelsbolig.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•
•
•

Dørtrin i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Reparation og vedligeholdelse.
Eventuelt malerarbejde på dørkarm, når dørtrin er fjernet.
Dørtrin til rum, der ikke anvendes dagligt.
I ejerbolig foretages ikke retablering (montering af dørtrin
igen).

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste boligindretning. Ud over det ses på:
•
•
•

Du har faldrisiko på grund af dørtrinnene, og har selv
medvirket til at eliminere øvrige faldrisici fx fjernelse af
løse tæpper.
Du færdes indendørs med rollator eller i kørestol og har
svært ved at forcere dørtrinnene.
Du færdes med albuestok eller gangstativ og har svært ved
at løfte fødderne over trinnene.

Der bevilges fjernelse af dørtrin, hvis ikke det er tilstrækkeligt at
udligne dørtrinnene med kiler.
Principafgørelser
Bemærkning

Når dørtrin fjernes, kan der opstå træk under døren. Du kan selv
løse dette problem ved at montere fejeliste under døren.
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Indretning af hjemmet
Faste ramper
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at klare indendørs eller udendørs
niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.

Hvad kan jeg få?

•
•

Standard ramper
Specialfremstillede ramper i specielle mål.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•
•
•

Ramper i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Almindelig vedligeholdelse.
Indendørs ramper til rum, der ikke anvendes dagligt.
Ramper til mere end én adgang fra udendørs til indendørs.
Retablering efter nedtagning af rampen.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•
•

•

•
Principafgørelser

Du kan ikke komme til/fra boligen på grund af niveauforskel,
og
Du kan ikke klare dig med et ekstra gelænder eller greb, og
Du har et hyppigt behov for flere gange om ugen at kunne
komme hjemmefra til konkrete aktiviteter.
Hvis dit behov kun er sjældne besøg hos lægen mm., findes
der en anden løsning. Evt. kørsel med trappelift via Falck
eller Flextrafik.
Som udgangspunkt bevilges hjælp til kun én indgang til
boligen (enten hoveddør eller havedør). Der kan
undtagelsesvis bevilges hjælp til både hoveddør og havedør,
hvis det ikke er muligt for dig at tage ophold i forhaven ved
hoveddør, og det ikke er muligt for dig at komme fra
hoveddør og om i haven.
Der opsættes ikke rampe udelukkende for at kunne medtage
rollator/kørestol fra inde til ude, hvis du kan forcere
trinnene på forsvarlig vis uden. I så fald overvejes
mulighederne for at opbevare rollator/kørestol udendørs.
Udgifterne ved ændringerne skal anses for rimelige i forhold
til de opnåede brugsmæssige fordele.

63-10 (kommunen yder kun hjælp til én adgang)
73-17 (når produktet ikke efterlader synlige og mere usædvanlige
spor, end sædvanligvis forekommende reparationer i en bolig,
betragtes det som hjælpemiddel og ikke boligindretning)

Bemærkning

Der må forventes en vis leveringstid på opsætning af rampe.
Kommunen bestræber sig på opsætning af rampen inden for fire
uger efter bevilling er givet.
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Ramper skal overholde bygningsreglementet, og skal laves så
hældningsgraden ikke overstiger 1/12. Dette kan i visse tilfælde
betyde, at der ikke er plads på grunden til montering af rampe.
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Indretning af hjemmet
Løse/transportable ramper
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du bliver i stand til at klare indendørs eller udendørs
niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.

Hvad kan jeg få?

•

Standard løse ramper.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•
•

Løse ramper i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Almindelig vedligeholdelse.
Indendørs løse ramper til rum, der ikke anvendes dagligt.
Udendørs: Kommunen tilbyder maksimalt hjælp til
adgangsforhold til én indgang, uanset hvor mange indgange
huset har.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
•
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du har et hyppigt behov for at medtage løse, transportable
ramper til besøg/aktiviteter uden for hjemmet.
Du har et hyppigt behov flere gange om ugen for at kunne
komme hjemmefra til konkrete aktiviteter, og vil ikke kunne
dette uden løs rampe.
Ved indendørs rampe: Når løs rampe er eneste mulighed for
at kunne forcere niveauforskel for f.eks. at få adgang til
soveværelse eller andre rum, der anvendes dagligt
Hvis dit behov kun er sjældne besøg hos lægen mm., må
findes en anden løsning. Evt. kørsel med trappelift via Falck
eller Flextrafik.

63-10 (kommunen yder kun hjælp til én adgang).
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Indretning af hjemmet
Stolelift
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Du kan fungere i din bolig på trods af udendørs eller indendørs
trapper.

Hvad kan jeg få?

•
•

Stolelift ved udendørs eller indendørs trappe.
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•
•

Stolelift i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Drift og almindelig vedligeholdelse.
Lovpligtigt serviceeftersyn
I ejerbolig får borger ejendomsretten over liften og skal selv
stå for eventuelle reparationer.
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug.

•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligindretning. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•

•
•
Principafgørelser
Bemærkning

Du er afhængig af ganghjælpemidler eller kørestol
indendørs.
Du er i stand til, og vil være det på lang sigt fremover, at
forflytte dig til og fra stoleliften og kan sidde på denne
forsvarligt.
Du er på grund af nedsat kraft eller bevægelighed ikke i
stand til at gå op og ned ad trapper – der er evt. afprøvet
ekstra gelænder.
Du bor i bolig med flere etager, og det er udelukket, at du
kan indrette dig på ét plan i boligen, med de kompromisser
det kan indebære.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet eller
om behovet mere hensigtsmæssigt kan løses ved flytning til
anden bolig.
Hvis stoleliften er nødvendig for, at du kan forlade
hjemmet, skal det vurderes om du har et hyppigt behov
flere gange om ugen for at kunne komme hjemmefra til
konkrete aktiviteter. Lægebesøg mm. kan eventuelt klares
med kørselsordning med trappekører.
Det skal vurderes, om behovet kan klares med ramper eller
trappekører.
Det er ikke tilstrækkeligt, at pårørende oplever behovet – du
skal have et selvstændigt ønske.
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Indretning af hjemmet
Platformslift
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Du kan færdes i din bolig på trods af udendørs eller indendørs
trapper.

Hvad kan jeg få?

•
•

Platformslift ved udendørs eller indendørs trappe.
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•
•

Lift i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Drift og almindelig vedligeholdelse.
Lovpligtigt serviceeftersyn
I ejerbolig får du ejendomsretten over liften og skal selv stå
for eventuelle reparationer.
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug.
Der kan eventuelt indgås en skriftlig aftale om returnering af
liften efter endt brug, hvor kommunen i denne situation kan
være behjælpelige med retablering efter nedtagning.

•
•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligindretning. Ud over det, ses på:
•
•
•
•

•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du kan kun færdes med kørestol indendørs.
Du er ikke i stand til at forflytte dig fra kørestolen uden
massiv personhjælp eller personløfter.
Ved opsætning af platformslift indendørs: Du bor i bolig med
flere etager og det er udelukket, at du kan indrette dig på
ét plan i boligen, med de kompromisser det kan indebære.
Hvis platformsliften er nødvendig for, at du kan forlade
hjemmet, skal det vurderes om du har et hyppigt behov
flere gange om ugen for at kunne komme hjemmefra til
konkrete aktiviteter. Lægebesøg mm. kan eventuelt klares
med kørselsordning med trappekører.
Det er en betingelse at behovet ikke kan løses med rampe,
trappekører eller stolelift.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet eller
om behovet mere hensigtsmæssigt kan løses ved flytning til
anden bolig.
Det er ikke tilstrækkeligt, at pårørende oplever behovet – du
skal have et selvstændigt ønske om at kunne komme
hjemmefra eller kunne komme rundt indendørs på de
forskellige etager.
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Indretning af hjemmet
Etablering af bruseplads (fjernelse af badekar)
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Du får mulighed for at få brusebad.

Hvad kan jeg få?

•
•

Etablering af bruseplads.
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•

Bruseplads i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Reparation og almindelig vedligeholdelse.
Hvis der ikke i forvejen er adgang til bad i hjemmet,
bevilges ikke etablering af bruseplads, da dette vil være
modernisering af egen bolig.
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug.

•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligindretning. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•

Du kan ikke komme op i dit badekar, eller kan kun bruge det
med faldrisiko.
Du kan ikke sidde på badebræt på tværs af badekarret.
Du har ikke mulighed for at tage bad siddende på badebænk
på gulvet foran badekar, enten på grund af manglende
pladsforhold, eller der er ikke afløb i gulvet.
Hjælpere kan ikke arbejde forsvarligt sikkerhedsmæssigt
omkring dig på grund af trange pladsforhold.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet eller
om behovet mere hensigtsmæssigt kan løses ved flytning til
anden bolig.

Det er ikke tilstrækkeligt, at pårørende oplever behovet – du skal
have et selvstændigt ønske om at kunne komme i brusebad.
Principafgørelser

C-50-01 (muligheder for at afhjælpe badeproblemerne ved at
foretage mindre omfattende og bekostelige ændringer).

Bemærkning

Der kan bevilges forlængelse af bruseslangen, hvis det er
nødvendigt for at du kan bade foran badekarret.

Side 107 af 116

Indretning af hjemmet
Udvidelse af døråbninger
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du er i stand til at komme igennem dørene ved egen eller
hjælpers hjælp.

Hvad kan jeg få?

•
•
•
•
•
•

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•
•
•

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•

Bemærkning

Fjernelse af karme i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Reparation og almindelig vedligeholdelse.
Udvidelse af døre til rum, hvor du ikke nødvendigvis har
behov for at komme.
Male- og istandsættelsesarbejde af rum/loft/gulv, hvor
udvidelsen har fundet sted.
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligindretning. Ud over det, ses på:
•

Principafgørelser

Fjernelse af karme og evt. el-arbejde.
Udvidelse af døråbning.
Genetablering af karme og evt. el-arbejde.
Ny dør (billigst egnet).
Malerarbejde på karme og evt. reparation af væg ved karm i
forbindelse med udvidelse.
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug.

Du har nedsat gangfunktion og benytter rollator, kørestol
eller andet hjælpemiddel, der ikke kan komme igennem
døren.
Det er forsøgt med smallere ganghjælpemiddel/kørestol,
hvis dette er muligt til dig.
Det vurderes, om boligen generelt og på sigt er egnet eller
om behovet mere hensigtsmæssigt kan løses ved flytning til
anden bolig.

Side 108 af 116

Indretning af hjemmet
Elektrisk døråbner
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du er i stand til at komme ind og ud af din bolig ved egen hjælp,
samt åbne døren når det ringer på.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Elektrisk døråbner ved hoveddør.
Elektrisk døråbner på fælles indgangsdør i opgang.
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Der ydes som udgangspunkt kun hjælp til døråbner på én
indgang.
Døråbner i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Reparation og almindelig vedligeholdelse.
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug.

•
•
•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligindretning. Ud over det, ses på:
•
•
•

•

Principafgørelser
Bemærkning

Døråbneren er nødvendig for at du kan komme ind og ud af
boligen uden hjælp.
Det skal med i vurderingen, hvor stor del af hverdagen der
er personhjælp til rådighed.
Du har betydelig nedsat funktionsevne, er ude af stand til at
komme til døren og har et væsentligt behov for at kunne
åbne døren for personer, som du ikke kan udlevere din nøgle
til.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet til
dig, eller om problemet bedre kan løses med henvisning til
anden bolig.

C-18-04.

Side 109 af 116

Indretning af hjemmet
Elektrisk vinduesåbner
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du er i stand til at åbne vinduet.

Hvad kan jeg få?

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

•
•

Elektrisk vinduesåbner monteret på vindue i køkken, i
værelse eller stue.
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug.

•
•
•

Vinduesåbner i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Drift, reparation og almindelig vedligeholdelse.
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug.

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligindretning. Ud over det, ses på:
•

•
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du har væsentlig nedsat lungefunktion, og har på grund af
dette et stort behov for at kunne lufte ud. Du har ikke
kræfter til at åbne eller lukke vinduet på grund af din
nedsatte funktionsevne.
Det er ikke muligt at løse problemet med andre
foranstaltninger, fx grebsforlængere.
Det er ikke muligt at løse problemet ved at åbne andre
vinduer/døre i tilstødende rum.
Der ses i vurderingen på, hvor mange af døgnets timer du
har hjælp til rådighed
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet til
dig, eller om problemet bedre kan løses med henvisning til
anden bolig.

Side 110 af 116

Indretning af hjemmet
Badekar, højdeindstilleligt
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112, nødvendige installationer efter § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At sikre hjælperes/forældres arbejdsforhold, når de bader dig.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Højdeindstilleligt badekar.
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug.
Der ydes hjælp til reparation af selve badekarret efter Lov
om Social Service §112.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•
•

Almindelige, ikke-højdeindstillelige badekar.
Drift og almindelig vedligeholdelse.
Der ydes ikke hjælp til reparation af installationerne
bevilget efter Lov om Social Service §116.
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug.

•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om, at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•

•

•

•

Badekarret er din eneste mulighed for at komme i bad.
Badestol og bruseleje er afprøvet, og kan ikke anvendes til
dig.
Du kan på grund af fx kontrakturer eller spasticitet ikke
bades siddende på badestol, da det er for vanskeligt for
hjælper/forældre at komme til at vaske dig, når du sidder
ned.
Du kan ikke bades liggende på bruseleje, da dette medfører
kuldepåvirkning, som du ifølge lægelig dokumentation ikke
må udsættes for. Kuldepåvirkningen kan ikke afhjælpes ved
at sikre tilstrækkelig temperatur på badeværelset.
Du kan på grund af din væsentligt nedsatte funktionsevne
ikke tåle/udholde at blive brusebadet, fx på grund af
sensoriske problemer, og kan kun bades i et badekar. Dette
skal afprøves som en del af sagsbehandlingen og der skal
afprøves, om problemet kan løses på anden vis.
Badekar bevilges ikke alene på grund af behovet for
smertelindring, spasticitetsdæmpning eller øget
velbefindende.

Principafgørelser
Bemærkning

Højdeindstilleligt badekar bevilges kun i ganske særlige tilfælde.
Til mindre børn med funktionsnedsættelser bevilges badekar på
stativ, så forældre kan opretholde gode arbejdsstillinger, mens
barnet bades. Denne løsning kan anvendes til barnet vokser ud af
karret, svarende til hvornår børn uden funktionsnedsættelser bades
i brusebad.

Side 111 af 116

Indretning af hjemmet
Etablering af flisesti
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

Sikre adgangsforhold til boligen.

Hvad kan jeg få?

•

Etablering af flisesti.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Flisesti i midlertidige boliger, fx sommerhus.
Reparation og almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligindretning. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du har nedsat gangfunktion og benytter rollator, kørestol
eller andet ganghjælpemiddel, som ikke kan anvendes på
grundens eksisterende belægning.
Du kan ikke komme til og fra boligen på grund af de
udendørs forhold, og/eller
Hjælper/pårørende kan ikke på forsvarlig vis transportere
dig på grund af forholdene.
Du har et hyppigt behov for flere gange om ugen at kunne
komme hjemmefra til konkrete aktiviteter.
Det er ikke tilstrækkeligt, at pårørende oplever behovet – du
skal have et selvstændigt ønske om at komme rundt
udenfor.
Ved ansøgninger om flisesti til baghave vurderes det, om du
har et betydeligt og hyppigt behov hele året rundt til
konkrete aktiviteter af stor betydning for dig. Her vurderes i
forhold til din alder og sociale forhold.
Der etableres som udgangspunkt kun adgangsforhold ét sted,
fx fra p-plads til hoveddør.
Som udgangspunkt bevilges hjælp til kun én indgang til
boligen (enten hoveddør eller havedør). Der kan
undtagelsesvis bevilges hjælp til både hoveddør og havedør,
hvis det ikke er muligt for dig at tage ophold i forhaven ved
hoveddør, og det ikke er muligt for dig at komme fra
hoveddør og om i haven uden flisesti.
Udgifterne ved ændringerne skal anses for rimelige i forhold
til de opnåede brugsmæssige fordele.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet eller
om behovet mere hensigtsmæssigt kan løses ved flytning til
anden bolig.

Side 112 af 116

Særlige beklædningsgenstande
Kørepose, regnslag og poncho (særlig jakke til stærkt
bevægelseshæmmede)
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du er i stand til selvstændigt eller med hjælp at få overtøj på.
At du sikres hjælp til særlige beklædningsgenstande, som du
ikke ville have haft behov for, hvis du ikke havde haft en
funktionsnedsættelse

Hvad kan jeg få?

•

Kørepose, regnslag og poncho til børn og voksne.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Almindeligt overtøj.
Almindeligt tøj, som skal udformes på en særlig måde (der
henvises til merudgiftsbestemmelsen efter Lov om Social
Service §§ 41 (børn) og 100 (voksne)
Ændring/omsyning af almindelig beklædning
Holdningskorrigerende tøj
Almindelig vedligeholdelse.

•
•
•
Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•

Principafgørelser

Du er ikke i stand til at tage almindeligt overtøj/regntøj på
uden hjælp, og har et væsentligt behov for selvstændigt at
komme hjemmefra.
Du kan selvstændigt få kørepose, regnslag eller poncho på,
eller
Din funktionsnedsættelse er af en sådan art, at det er meget
vanskeligt for hjælpere eller pårørende at give dig
almindeligt overtøj på.
Du har, som følge af din funktionsnedsættelse, væsentlige
problemer med at benytte almindeligt tøj
Du påføres unødig smerte/gene ved iklædning af almindeligt
tøj
Hvis det er vanskeligt at give dit barn overtøj på, eller hvis
barnet på grund af sin funktionsnedsættelse vanskeligt kan
holde varmen selv med overtøj på, kan der bevilges
kørepose.

C-51-05 (specialsyede bukser kan ikke bevilges efter § 112 eller §
113. Der kan ydes hjælp til særlige beklædningsgenstande, som en
person ikke ville have haft behov for, hvis den pågældende ikke
havde haft en funktionsnedsættelse)
C-8-04 (køredragt bevilges efter § 112).

Side 113 af 116
Bemærkning

Efter hjælpemiddelbekendtgørelsen kan der ydes hjælp til særlig
beklædningsgenstande, som en person ikke ville have haft brug for,
hvis den pågældende ikke havde haft en nedsat funktionsevne.
Efter merudgiftsreglerne (Lov om Social Service §41 og §100) kan
der ydes støtte til almindeligt tøj, fx bukser, som skal udformes på
en særlig måde.
I Hjælpemiddelbekendtgørelsens § 13 fremgår, at ”der kan ydes
støtte til særlige beklædningsgenstande. Hjælpen ydes til dækning
af merudgifterne”.
Hjælp kan også ydes til merudgifter til beklædningsgenstande til
en borger, som på grund af sygdom, ulykke eller lignende er blevet
varigt invalideret, og som følge heraf ikke mere kan bruge sit tøj
og således på en gang får behov for at få udskiftet dele af sin
garderobe.

Side 114 af 116

Særlige beklædningsgenstande
Rygeforklæde / rygerør
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At mindske brandfare ved rygning.

Hvad kan jeg få?

•
•

Rygeforklæde/rygerør.
Udskiftning af dette.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•
•

Rygestykker til beskyttelse af gulvet.
Almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•

Principafgørelser
Bemærkning

Du er på grund af din funktionsnedsættelse til brandfare for
omgivelserne under rygning.
Du motiveres i første omgang til at benytte rygerør, da
rygeforklæde ikke kan sikre fuldkommen mod brand.
Hvis du grundet fx kognitive eller psykiske vanskeligheder
ikke kan motiveres til at bruge rygerør, kan i særlige
omstændigheder i stedet bevilges rygeforklæde.

Side 115 af 116

Varslingshjælpemidler
Elektronisk lås
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 116.

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At gøre det muligt for hjemmeplejen og/eller hjemmesygeplejen
at låse sig ind i dit hjem, når du ikke selv er i stand til at låse
døren op.

Hvad kan jeg få?

•
•
•

Elektronisk lås.
Retablering uanset om du bor i eje- eller lejebolig.
Reparation efter aftale med Hjælpemiddelteamet.

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

•

Nøglekort udleveres kun til de medarbejdere fra kommunen
og de private leverandører, der fx før rent eller leverer mad
til dig. Du og dine pårørende skal selv fortsat anvende
almindelig nøgle til døren.

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
•
•
•
•
•
•

Du er visiteret til hjælp fra hjemmeplejen og/eller fra
hjemmesygeplejen, og
Hjemmeplejen og/eller hjemmesygeplejen kommer på
tidspunkter af døgnet, hvor du er sengeliggende og har
vanskeligt ved at komme til døren for at låse op, eller
Du kan generelt ikke låse døren op for
hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, eller
Du kan normalt selv låse hjemmeplejen ind, men har til
tider faldepisoder og kan i disse situationer ikke komme til
døren.
Hvis du ikke har hjælp fra hjemmeplejen/hjemmesygeplejen
kan du ikke bevilges elektronisk lås, medmindre du er
bevilget nødkald.
Der bevilges ikke elektronisk lås alene på grund af dit ønske
om tryghed.

Principafgørelser
Bemærkning

Elektronisk lås bevilges altid, når du bevilges nødkald.
Kommunen registrerer hver gang et nøglekort låser din dør op, og
kan se, hvilke medarbejdere, der har været i dit hjem på et givent
tidspunkt.

Side 116 af 116

Midlertidige hjælpemidler
Midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 113b

Hvad er formålet
med hjælpemidlet?

At du kan fastholde kontakten til arbejdsmarkedet, uddannelse
eller sociale relationer.

Hvad kan jeg få?

Hjælpemidler og forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode. Støtten
ydes som naturalhjælp uden egenbetaling, uanset om der bevilges
hjælpemidler eller forbrugsgoder. Beløbsgrænsen på 500kr. er ikke
gældende ved midlertidige forbrugsgoder.
Hjælp til reparationer

Hvad kan jeg ikke få
hjælp til?

Drift og vedligeholdelse

Hvem kan modtage
hjælpemidlet?

De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service §112 skal
være opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det
bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Betingelserne for støtte til
hjælpemidler og forbrugsgoder skal, ud over varighedsprincippet, i
øvrigt være opfyldt. Dette betyder, at der skal være et
regelmæssigt og væsentligt behov for hjælpemidlet eller
forbrugsgodet, og dette behov kan ikke dækkes på anden vis.
Ud over det, ses på:
•
•

•
•
Principafgørelser
Bemærkning

Du er tilbudt et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens
§83a og hjælpemidlet eller forbrugsgodet er nødvendigt for
at understøtte rehabiliteringen.
Du er færdigbehandlet på sygehuset, og hjælpemidlet eller
forbrugsgodet er nødvendigt i forbindelse med din
udskrivning. I første omgang undersøges, om det ifølge
sektoransvarlighedsprincippet, er sygehuset der skal
udlevere det nødvendige hjælpemiddel.
Hjælpemidlet eller forbrugsgodet er nødvendigt for at du
kan fastholde kontakten til dit arbejde eller uddannelse.
Hjælpemidlet eller forbrugsgodet er nødvendigt for, at du
kan drage omsorg for dine sociale relationer, fx dine børn.

