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Personlig pleje og toiletbesøg
Toiletforhøjer med og uden armlæn og toiletarmlæn
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Fastmonteret toiletforhøjer med eller uden armlæn
Fastmonteret skråtstillet toiletforhøjer med eller uden armlæn
Fastmonteret toiletbræt med armlæn (også kaldet supporter)
Der kan bevilges mere end en toiletforhøjer, hvis der benyttes
toilet på flere etager.
Der kan i særlige tilfælde bevilges løs toiletforhøjer til ”rejsebrug”
hvis borger 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 Visitation og Hjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse
Forhøjelse under toilettet i form af forhøjet sokkel
Indkøb af ekstra højt toilet

At borger bliver i stand til at klare toiletbesøg med eller uden
hjælp.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 At borger ikke er i stand til at sætte sig på eller rejse sig fra
borgerens
toilettet eller kun kan med stort besvær – og forhøjelse af
samlede situation
toilettet afhjælper dette
 At borger på grund af bevægeindskrænkning f.eks. i hofterne
ikke er i stand til at sidde ned ved normal toilethøjde eller
har behov for at sidde på et skråtstillet sæde
 At borgeren har nedsat balance med faldrisiko til følge, og
dermed vil have gavn af armlænene
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Borger skal selv opbevare sit eksisterende toiletbræt til eventuelt
senere brug

Personlig pleje og toiletbesøg
Vægmonterede toiletarmstøtter
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 116
Toiletarmstøtter og montering af disse, individuelt tilpasset
I leje- og andelsbolig retableres efter udlejers ønske
Almindelig vedligeholdelse og reparation
I ejerbolig retableres ikke ved endt brug.

At borger bliver i stand til at klare toiletbesøg med eller uden
hjælp.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 At borger ikke er i stand til at sætte sig på eller rejse sig fra
borgerens
toilettet eller kun kan med stort besvær – og armlænene
samlede situation
afhjælper dette
 Det er forsøgt med toiletforhøjer med armlæn eller
toiletarmlæn, men dette fungerer ikke f.eks. fordi der er
behov for individuel justering af armlænenes højde og
afstand fra toilet
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Personlig pleje og toiletbesøg
Toiletløfter
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 116
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 Visitation og Hjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse, udgifter til el
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug.

At borger bliver i stand til at klare toiletbesøg uden hjælp og
derved blive selvhjulpen
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 At borger selvstændigt kan gå til og fra toilettet og
borgerens
selvstændigt klare toiletbesøg med toiletløfteren.
samlede situation
Alternativet er at borger liftes til og fra bækkenstol til
toiletbesøg
 At borger ikke er i stand til at sætte sig på eller rejse sig fra
toilettet uden toiletløfter. Det er afprøvet med forhøjelse af
toilettet og bækkenstol til toiletbesøg
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Borger skal selv opbevare sit eksisterende toiletbræt til eventuelt
senere brug

Personlig pleje og toiletbesøg
Bade- og toiletstole (med og uden hjul)
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Bade/toiletstol med eller uden hjul
Bade/toiletstol med hjul, kipfunktion
Specialtilpasning og/eller tilbehør
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse

At borger bliver i stand til med/uden hjælper at tage bad
At borger bliver i stand til med/uden hjælper at komme på
toilettet
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 At borgeren har nedsat gangfunktion, så det ikke er muligt
borgerens
at forflytte borgeren over på badetaburet/toilet
samlede situation
 At borgeren har nedsat siddende balance, så det ikke er
muligt at sidde på badetaburet/toilet
 At borgeren har nedsat gangfunktion, så det ikke er muligt
for borgeren selv at komme ud på toilettet – f.eks. ved
toiletbesøg om natten
 At borgerens eksisterende toiletforhold ikke er anvendelige
f.eks. på grund af adgangs- eller pladsforhold
 Borgere, med nedsat siddende balance, kan bevilges
badestol med kipfunktion
 Borgere, der er meget tunge, kan for at skåne
plejepersonale bevilges badestol med elektrisk kipfunktion
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Personlig pleje og toiletbesøg
Badebænk
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål
Visitationskriterier
– vil blive anvendt
ud fra en konkret
vurdering af
borgerens
samlede situation

Opfølgning
Bemærkning

Lov om Social Service § 112
Højdejusterbar og stabil badebænk med håndgreb i siden. Findes i
forskellige bredder
Ekstraudstyr i form af ryg
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Skridsikker måtte
Almindelig vedligeholdelse herunder udskiftning af dupsko
At borger bliver i stand til med/uden hjælper at tage bad
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 borgeren har nedsat balance med faldrisiko til følge
 At borgeren ikke er i stand til at stå under badet på grund af
f.eks. udtrætning eller luftvejsproblemer
 At borgerens eksisterende badeforhold ikke er anvendelige;
f.eks. at borger ikke på forsvarlig vis kan bruge badekarret,
men i stedet kan bruse sig siddende på badetaburet ved
håndvask, når der er afløb i gulvet
Der foretages opfølgning ved behov

Personlig pleje og toiletbesøg
Bruseklapsæde
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål
Visitationskriterier
– vil blive anvendt
ud fra en konkret
vurdering af
borgerens
samlede situation

Opfølgning
Bemærkning

Lov om Social Service § 116
Vægmonteret bruseklapsæde. Findes i forskellige størrelser
Montering af bruseklapsædet
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
I ejerbolig retableres ikke efter endt brug
Almindelig vedligeholdelse
At borger bliver i stand til med/uden hjælper at tage bad
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 borgeren har nedsat balance med faldrisiko til følge
 At borgeren ikke er i stand til at stå under badet på grund af
f.eks. udtrætning eller luftvejsproblemer
 Der er afprøvet badebænk, men der er ikke plads til denne
eller
 Borger kan ikke forflytte sig til badebænk
Der foretages opfølgning ved behov

Personlig pleje og toiletbesøg
Badebræt til badekar eller badekarsæde
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål
Visitationskriterier
– vil blive anvendt
ud fra en konkret
vurdering af
borgerens
samlede situation
Opfølgning
Bemærkning

Lov om Social Service § 112
Badebræt til badekar, standard eller drejeligt
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Skridsikker måtte
Almindelig vedligeholdelse
At borger bliver i stand til med/uden hjælper at tage bad
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:
 Borger 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
 Borger er i stand til siddende på brættet eller på sædet at
svinge benene op i karret
Der foretages opfølgning ved behov

Personlig pleje og toiletbesøg
Bruseleje
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Bruseleje med eller uden hjul, fast eller højdeindstillelig
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse

At borger bliver i stand til at få brusebad med hjælp fra en eller to
personer – alternativet til ydelsen er sengebad
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger er på grund af særlige omstændigheder ikke i stand
borgerens
til at bades siddende på badestol. Det kan f.eks. være på
samlede situation
grund af svære kontrakturer og/eller spasticitet der gør det
meget vanskeligt for borger at sidde i stol eller vanskeligt
for hjælper at vaske borger
 Der skal være plads til bruselejet
 Badestol, eventuelt med skalsæde er afprøvet og fungerer
ikke
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Personlig pleje og toiletbesøg
Småhjælpemidler til påklædning og personlig pleje
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112 og § 113
Eksempler på påklædningshjælpemidler:
Strømpepåtager: Fås til enkelt strømpe og til strømpebukser.
Der findes desuden modeller til af- og påtagning af støttestrømper.
Disse bevilges sammen med støttestrømperne i Borgerservice
Eksempler på småhjælpemidler til personlig pleje:
Neglebørste på sugekop
Negleklipper (3-i-1) på plade
Protesetandbørste på sygekop
Forbrugsgoder til under 500kr, der fås i almindelig handel.
Badesvamp på langt skaft, påklædningspind og knappekrog. Der
henvises til apotekets småhjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse

At borger bliver i stand til selvstændigt at få tøj af og på samt at
vaske/tørre sig.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger har nedsat eller manglende funktion i ryg, knæ eller
borgerens
hofter
samlede situation
 Borgeren har nedsat bevægelighed, styrke eller finmotorik i
hænder/fingre
 Borger er ikke i stand til at udføre aktiviteterne uden
småhjælpemidlerne, eller kan kun dette med stort besvær
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Forflytning
Drejetårn
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Drejetårn med eller uden hjul, reparation efter aftale med
Visitation og Hjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse

At borgeren kan forflyttes fra f.eks. seng til kørestol på forsvarlig
vis
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger kan ikke forflytte sig selvstændigt uden hjælpemidler
borgerens
 Borger har standfunktion, der er sikker nok til at stående
samlede situation
forflytning i drejetårnet kan udføres forsvarligt
 Borger kan samarbejde om forflytningen
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Forflytning
Glidebræt
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Glidebræt, reparation (udskiftning) efter aftale med Visitation og
Hjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse

At borgeren selvstændigt kan forflytte sig fra f.eks. seng til
kørestol på forsvarlig vis, eller at borger kan forflyttes med let
hjælp
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger kan ikke forflytte sig selvstændigt uden hjælpemidler
borgerens
 Borger har nedsat kraft i benene og har ingen eller minimal
samlede situation
standfunktion
 Borger har god siddende balance, der er sikker nok til at
forflytning på glidebræt kan udføres forsvarligt
 Borger kan aktivt samarbejde med hjælper om forflytningen
eller eventuelt klare forflytningen selv
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Forflytning
Sengerebstige
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Sengerebstige, sengebånd
Almindelig vedligeholdelse

At borgeren selvstændigt eller med let hjælp kan rejse sig fra
liggende til siddende i sengen
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger kan ikke rejse sig fra liggende til siddende stilling i
borgerens
sengen uden brug af rebstige/sengebånd
samlede situation
 Der er forsøgt alternative løsninger, f.eks. at rejse sig fra
sideliggende stilling
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Forflytning
Glidelagen og vendelagen med el-motor
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Glidestykker, glidelagen, vendelagen med el-motor og reparation
samt udskiftning efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse og drift

At borgeren kan blive hjulpet med forflytning og/eller vending i
sengen eller bliver i stand til dette selvstændigt
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger bliver selvstændigt eller med hjælp i stand til at
borgerens
vende sig i sengen
samlede situation
 Hjælpernes arbejdsmiljø sikres ved brug af
glidelagnet/vendelagnet med el-motor
 Der afprøves glidestykker før glidelagen, og glidelagen før
vendelagen med el-motor for at sikre, at det bedst egnede
og billigste hjælpemiddel anvendes
 Borgers problem kan ikke afhjælpes ved køb af almindeligt
silke/satinlagen
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Forflytning
Ståløfter med sejl
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Ståløfter med sejl, lovpligtigt serviceeftersyn, reparation efter
aftale med Visitation og Hjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse og drift

At borgeren kan forflyttes fra f.eks. seng til kørestol på forsvarlig
vis
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger kan ikke forflytte sig selvstændigt uden hjælpemidler
borgerens
 Borger har standfunktion, der er sikker nok til at stående
samlede situation
forflytning i ståløfteren kan udføres forsvarligt
 Borger kan samarbejde om forflytningen
 Borger har siddende balance, der er god nok til at hjælper
kan give ståsejl på forsvarligt
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
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

Forflytning
Mobil personløfter med sejl
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Mobil personløfter med sejl, lovpligtigt serviceeftersyn, reparation
efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Almindelig vedligeholdelse og drift

At borgeren kan forflyttes fra f.eks. seng til kørestol på forsvarlig
vis
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger kan ikke forflytte sig selvstændigt uden hjælpemidler
borgerens
 Borger kan ikke forflyttes forsvarligt med ståløfter, eller det
samlede situation
vurderes at være mere hensigtsmæssigt at forflytte
borgeren med personløfter
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
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

Forflytning
Loft- eller vægmonteret personløfter
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112 (sejl og løftemotor) og § 116 (skinner i
væg eller loft)
Mobil personløfter med sejl, lovpligtigt serviceeftersyn, reparation
efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Retablering i lejebolig
Almindelig vedligeholdelse og drift, retablering i ejer-bolig
medmindre andet er aftalt ved bevilling

At borgeren kan forflyttes fra f.eks. seng til kørestol på forsvarlig
vis
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger kan ikke forflytte sig selvstændigt uden hjælpemidler
borgerens
 Borger kan ikke forflyttes forsvarligt med ståløfter, eller det
samlede situation
vurderes at være mere hensigtsmæssigt at forflytte
borgeren med personløfter
 Loft- eller vægmonteret personløfter bevilges frem for mobil
personløfter i tilfælde af f.eks. trange pladsforhold, psykiske
omstændigheder, der gør brug af mobil personløfter
uhensigtsmæssig, kraftig overvægt mm
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
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 samt fjerne gulvtæppe

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Albuestok
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

Opfølgning på
ydelsen

Der foretages opfølgning ved behov

Øge borgerens mobilitet, så denne kan færdes sikkert selvstændigt
indendørs/udendørs. Der bevilges en eller to alt efter behov.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger har nedsat gangfunktion, f.eks. på grund af slidgigt i
individuel
hofter eller knæ
vurdering af
 Hvis borger har nedsat balance kan det eventuelt være
borgerens
bedre med rollator. Borger kan tilbydes afprøvning af begge
samlede situation
dele
Indhold i ydelsen
Albuestokke, enkeltindstillelige med og uden anatomisk håndtag
Albuestokke, dobbeltindstillelige med og uden anatomisk håndtag
Underarmsstokke
Fire- eller fempunktstokke
Stokkeholder til rollator, hvis borger har sådan en
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Is-dupsko
ydelsen
Gangstave
Almindelig stok, håndstok, spadserestok
Sammenklappelig stok
Almindelig vedligeholdelse herunder udskiftning af dupsko (kan
købes i Matas eller på apoteket)
Bemærkninger

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Gangstativ
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

Opfølgning på
ydelsen

Der foretages opfølgning ved behov

Øge borgerens mobilitet, så denne kan færdes sikkert selvstændigt
indendørs/udendørs
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borgeren har nedsat gangfunktion og/eller balance
individuel
 Borger er ikke i stand til at færdes uden risiko for fald
vurdering af
 Borger er ikke i stand til at benytte rollator, f.eks. på grund
borgerens
af kognitive vanskeligheder eller boligens indretning og
samlede situation
beskaffenhed
 Borger er ikke i stand til at bruge albuestokke på grund af
nedsat balance
 Gangstativ bruges primært indendørs til personer med
stærkt nedsat gangfunktion
Indhold i ydelsen
Højdeindstilleligt gangstativ, fås i forskellige bredder
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelig vedligeholdelse
ydelsen
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt med udligning/fjernelse af dørtrin.

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Talerstol
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

Øge borgerens mobilitet, så denne kan færdes sikkert selvstændigt
indendørs/udendørs.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borgeren har stærkt nedsat gangfunktion
individuel
 Borger er ikke i stand til at gå uden talerstol
vurdering af
 Borger er ikke i stand til at benytte rollator, fordi der er
borgerens
behov for meget støtte af kropsvægten som skal aflaste ved
samlede situation
hjælp af armene
 Borger er ikke i stand til at gå med gangstativ, fordi dette
skal løftes ved hvert skridt
 Talerstole bruges primært indendørs til personer med stærkt
nedsat gangfunktion
Indhold i ydelsen
Højdeindstillelig talerstol
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelig vedligeholdelse
ydelsen
Bemærkninger
En talerstol fylder meget i hjemmet, og kan ikke altid benyttes i
mindre hjem.
Det kan være nødvendigt med udligning/fjernelse af dørtrin
Opfølgning på
Der foretages opfølgning ved behov
ydelsen

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Rollator
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
228-09 (bevilges ikke ekstra rollator), C-48-00 (personkreds)
Øge borgerens mobilitet, så denne kan færdes sikkert selvstændigt
indendørs/udendørs.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borgeren har nedsat gangfunktion og/eller balance
individuel
 Borger er ikke i stand til at færdes uden risiko for fald
vurdering af
 Borger har på grund af vejrtrækningsproblemer, nedsatte
borgerens
kræfter eller andet behov for at kunne sætte sig undervejs
samlede situation
 Ved tvivl om borgers funktionsniveau, motiveres/anbefales
borger træningsforløb før der tages stilling til bevilling af
rollator eller sideløbende med rollator bevilges
Ekstra rollator kan bevilges:
 Når der ikke er niveau fri adgang ved indgangsdør:
I de tilfælde, hvor borger har behov for rollator både ude og
inde, men hvor det ikke er hensigtsmæssigt/muligt at
etablere udendørs rampe. Det skal her vurderes, hvorvidt
borger 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 at bevilge en
ekstra rollator frem for opsætning af en rampe.
 Hvis boligen er indrettet sådan at borger skal færdes på
flere etager
 Hvis borger skal færdes meget i terræn, grus eller lignende
og derved har behov for en terrængående rollator – og det
vurderes, at denne terrængående rollator i borgers situation
og bolig ikke kan anvendes indendørs
Indhold i ydelsen
Rollator med fire hjul og kurv, enhåndsrollator, tilbehør, der er
nødvendigt på grund af den nedsatte funktionsevne (rygbøjle,
slæbebremse, underarmsstøtter, stokkeholder, bakke,
iltflaskeholder)
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Lås, presenning, almindelig vedligeholdelse herunder lapning,
ydelsen
pumpning og udskiftning af dæk og slanger, levering af ny kurv hvis
den oprindelige bortkommer
Bemærkninger
Ved bevilling af rollator, skal sikres at borger kan færdes forsvarligt
med den. Det kan være nødvendigt med udligning/fjernelse af
dørtrin, etablering af rampe mm.
Opfølgning på
Der foretages opfølgning ved behov
ydelsen

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Transportkørestol
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 112
Sammenklappelig krydsramme kørestol med anti-tip, og benstøtter.
Kørestolen tilpasses ikke den enkelte bruger. Transportkørestole
findes i forskellige sædebredder og højder, og det tilstræbes at
levere en stol der passer borger – dog maksimalt 5cm for bred i
sædebredden. Kørestolen leveres med standard skumpude.
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
ydelsen
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. Borger
skal kun dække udgiften til èn årlig udskiftning uanset hvor mange
kørestole borger har.
Principafgørelser
C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)
Formål
At sikre at borger bliver i stand til at deltage i udendørs aktiviteter
væk fra hjemmet og/eller give mulighed for transport indendørs.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger har behov for transportkørestolen minimum 2-3 gange
borgerens
om ugen til aktiviteter som borger uden kørestolen ville
samlede situation
være afskåret fra
 Borger har en pårørende der kan skubbe kørestolen
 Borgeren har stærkt nedsat eller ingen gangfunktion og/eller
væsentlige balanceproblemer
 Borger har eventuelt afprøvet rollator, men har ikke den
fornødne gangdistance med den til de ønskede aktiviteter
 Borgeren kan eventuelt færdes udendørs, men det har
efterfølgende store konsekvenser for det generelle
funktionsniveau
 Borgeren 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 – f.eks. ved
transport fra soveværelse til stue.
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
En transportkørestol er ikke tilpasset specielt til den enkelte
borger, da den er beregnet til kortere ture ude eller indendørs.
Hvis borger får behov for at sidde i længere tid af gangen, skal der
rettes henvendelse til Visitation og Hjælpemidler 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 borger ikke kan forcere udendørs niveauforskel

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Manuel standard kørestol
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 112
Sammenklappelig krydsramme kørestol, som har mulighed for
individuel tilpasning af sidde-enhed og køreegenskaber. Kørestolen
tilpasses til og afprøves med den enkelte bruger. Kørestolen
leveres med siddepude, der vælges specielt til den enkelte bruger
(se siddepuder).
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
ydelsen
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. Borger skal kun dække
udgiften til èn årlig udskiftning uanset hvor mange kørestole borger
har.
Principafgørelser
C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)
Formål
At sikre at borger bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet
og dermed opretholde en aktiv tilværelse samt sikre at borgers
siddende stilling er så hensigtsmæssig som muligt
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger er permanent kørestolsbruger, kan eventuelt
borgerens
forflytte sig selvstændigt til og fra kørestolen, men har
samlede situation
ingen brugbar gangfunktion og
 Borger kører/driver selv kørestolen frem eller
 Borger sidder meget i kørestolen uden mulighed for
forflytning til anden stol
 Borger har et dagligt behov for kørestolen. Hvis behovet er
mindre ofte, kan eventuelt bevilges en transportkørestol i
stedet (se afsnit)
 Borger har behov for individuel tilpasning af kørestolen –
alternativt kan eventuelt bevilges transportkørestol i stedet
(se afsnit)
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Ved valg af kørestol tages stilling til: Sædebredde, sædedybde,
siddepude, sædehøjde, udformning af og højde på armlæn,
benstøtter standard eller eleverbare, ekstraudstyr – f.eks.
bremseforlænger, bord, stokkeholder. Der ses på, om borger selv
kan køre/drive kørestolen frem, samt hvilke aktiviteter kørestolen
skal bruges til.
Det kan være vanskeligt opfylde alle borgers behov i en og samme
kørestol, men det afklares sammen med borger, hvilke behov der
er vigtigst at tilgodese med kørestolen.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere

rampe hvis borger ikke kan forcere udendørs niveauforskel

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Manuel aktiv kørestol
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 112
Fastramme kørestol, som har mulighed for individuel tilpasning af
sidde-enhed og køreegenskaber. Kørestolen tilpasses til og afprøves
med den enkelte bruger. Kørestolen leveres med siddepude, der
vælges specielt til den enkelte bruger (se siddepuder).
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
ydelsen
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. Borger skal kun dække
udgiften til èn årlig udskiftning uanset hvor mange kørestole borger
har
Principafgørelser
C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)
Formål
At sikre at borger bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet
og dermed opretholde en aktiv tilværelse samt sikre at borgers
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 borgere
gøre forskellen på, om de selv kan køre stolen frem eller ej
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger er permanent kørestolsbruger, kan eventuelt forflytte
borgerens
sig selvstændigt til og fra kørestolen, men har ingen brugbar
samlede situation
gangfunktion og
 Borger har behov for specielt lette køreegenskaber for ved
egen hjælp at kunne betjene kørestolen og dermed blive
selvhjulpen
 Borgeren har et stort ønske om at være aktiv, og har mange
daglige aktiviteter hvor en kørestol med lette
køreegenskaber er nødvendig
 Borger har særlige behov i forbindelse med korrektion af
siddestilling, som ikke kan tilgodeses i standard kørestol
 Borger har nedsat funktion i armene og der skal tages særlige
skånehensyn
 Manuel standard kørestol kan ikke opfylde borgers 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, f.eks. muligheden for at skille
kørestolen ad inden den løftes ind i bil, samt eventuel
instruktion i løfteteknik. Der vurderes på, om stolen løftes af
borger selv, af pårørende eller af hjælpere

Opfølgning
Bemærkning

Der foretages opfølgning ved behov
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 borger selv kan køre/drive kørestolen frem, samt hvilke
aktiviteter kørestolen skal bruges til.
Det kan være vanskeligt opfylde alle borgers behov i en og samme
kørestol, men det afklares sammen med borger, hvilke behov der er
vigtigst at tilgodese med kørestolen.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere
rampe hvis borger ikke kan forcere udendørs niveauforskel

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Manuel kørestol, komfort
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 112
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 borger
selv.
Kørestolen tilpasses til og afprøves med den enkelte bruger.
Kørestolen leveres med siddepude, der vælges specielt til den
enkelte bruger (se siddepuder).
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
ydelsen
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. Borger
skal kun dække udgiften til èn årlig udskiftning uanset hvor mange
kørestole borger har.
Principafgørelser
C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)
Formål
At sikre at borger bliver i stand til at færdes i og uden for hjemmet
og dermed opretholde en aktiv tilværelse samt sikre at borgers
siddende stilling er så hensigtsmæssig som muligt
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger har ingen eller kun ubetydelig gangfunktion
borgerens
 Borger har på grund af nedsat sidde-evne behov for særlig
samlede situation
støtte for at kunne opretholde den siddende stilling. Denne
støtte kan borger ikke opnå i standard kørestol. På grund af
borgers nedsatte sidde-evne, vil det oftest være nødvendigt
at stolen kan kippes bagover, da borger i oprejst stilling over
tid vil have tendens til at skride frem eller falde til siden
 Borger kan eventuelt forflytte sig med hjælp til og fra
kørestolen, men har ingen brugbar gangfunktion og
 Borger 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 seng. Hvis borger er i stand til at sidde i
standard kørestol i 2-3 timers uden vanskeligheder, men
derefter bliver træt i kroppen og har behov for at blive
kippet bagover i stolen, anbefales i stedet at borger
forflyttes til seng. Der tages stilling i den konkrete situation
til, hvilken løsning der er den bedste for borgeren
 Komfortkørestol bevilges ikke som alternativ til hvilestol. En
hvilestol betegnes som sædvanligt indbo, som borger selv

Opfølgning
Bemærkning

skal købe
Der foretages opfølgning ved behov
En komfortkørestol gør som regel borgeren afhængig af hjælp til
dels at manøvrere kørestolen, dels til indstilling af kip-funktionen.
Borgere, der med let hjælp, manuelt eller med ståløfter, kan
forflytte sig til standard kørestol kan i nogle situationer bliver
afhængig af 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 – f.eks.
bremseforlænger, bord.
Der ses på, om borger selv kan køre/drive kørestolen frem, samt
hvilke aktiviteter kørestolen skal bruges til. Som udgangspunkt
anbefales det, at borger ikke selv driver/går komfortkørestolen
frem, da denne er for tung til dette.
Det kan være vanskeligt opfylde alle borgers behov i en og samme
kørestol, men det afklares sammen med borger, hjælper eller
pårørende, hvilke behov der er vigtigst at tilgodese med kørestolen.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere
rampe hvis borger ikke kan forcere udendørs niveauforskel.
I visse tilfælde kan bevilges hjælpemotor til kørestolen, se særskilt
afsnit om dette.

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Trykaflastende siddepuder til kørestole
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Hvad indgår ikke i
ydelsen

Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Trykaflastende siddepuder til alle stadier af tryksår og forebyggelse
heraf: Pude af specialskum, luftpuder, gelepuder, artrodesepuder
mm.
Puden tilpasses til og afprøves med den enkelte bruger.
Tilbehør i form af betræk (eventuelt inkontinensbetræk) og pumpe
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Visitation og Hjælpemidler
Udskiftning af pudens betræk, når dette er nedslidt. Der bevilges
ikke ekstra betræk. Siddering og lammeskind, da dette ikke er
trykaflastende
Siddepuder til komfort i egne møbler, skråkiler
Almindelig vedligeholdelse

At forebygge tryksår eller modvirke forværring af eksisterende
tryksår
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger har tryksår, eller er i risiko herfor. Der vurderes i
borgerens
forhold til bl.a. siddestilling, sensorisk perception, fugt,
samlede situation
ernæringstilstand, gnidning og forskydning (glider borger
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. Borgers egen oplevelse af puden vægtes højt
 Uanset risikovurdering, vælges til permanente
kørestolsbrugere altid kørestolspuder, der er trykaflastende.
Kørestolsbrugere sidder som regel i længere tid af gangen i
deres kørestol og har behov for den komfort en
trykaflastende pude giver.
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov, hvis puden bevilges på grund
af eksisterende tryksår følges op efter 14 dage
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
borger eventuelt lejres anderledes så tryk undgås?
 Hvis siddende: Stammer tryksåret fra siddende stilling i seng
og/eller kørestol, lænestol, spisestuestol?
 Det skal afklares, om borger også har behov for
trykaflastende madras
Der foretages en gennemgang af borgers daglige aktiviteter, for at

sikre at der ikke er uhensigtsmæssig adfærd, der vedligeholder
tryksåret.

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Hjælpemotor til manuelle kørestole
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Hjælpemotor, påmonteres på kørestol. Der ydes hjælp til
nødvendige reparationer efter aftale med Visitation og
Hjælpemidler
Drift og almindelig vedligeholdelse

At give pårørende eller hjælper mulighed for at kunne køre
borgeren udendørs i kørestol for at sikre at borger bliver i stand til
at deltage i udendørs aktiviteter væk fra hjemmet
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger er bevilget kørestol af kommunen
borgerens
 Borger har behov for hjælpemotoren minimum 3 gange om
samlede situation
ugen til aktiviteter som borger uden hjælpemotoren ville
være afskåret fra
 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/brugeren er meget tung
 Hjælpemotorer bevilges som regel til udendørs brug, men
kan til tider bevilges til indendørs brug – f.eks. for at sikre
plejepersonalets arbejdsmiljø ved kørsel af meget tunge
borgere fra deres bolig til den fælles opholdsstue
 Borger har en pårørende eller hjælper der kan føre
kørestolen forsvarligt
 I ganske særlige tilfælde kan bevilges ekstra kørestol til
hjælpemotoren; dette kan f.eks. være når borger indendørs
selv kan køre/drive kørestolen frem, men at denne bliver for
tung med hjælpemotor påmonteret
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Der vurderes, hvilken løsning der er den bedst egnede og billigste.
Hvis borger eventuelt kan køre en joystikstyret elkørestol kan dette
i visse tilfælde være en bedre og billigere løsning.
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.

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Hjælpermanøvreret trappekører
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Trappekører til manuel kørestol. Lovpligtige serviceeftersyn. Der
ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med Visitation
og Hjælpemidler
Drift og almindelig vedligeholdelse

C-38-08 (trappekører til besøg uden for hjemmet, afslag)
At give borgeren mulighed for at kunne komme op og ned af
trapper siddende i kørestol ved hjælp fra pårørende eller hjælper
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger er bevilget kørestol af kommunen
borgerens
 Borger har dagligt behov for at komme ind/ud af egen bolig
samlede situation
eller op/ned i egen bolig.
 Det skal vurderes, om behovet kan løses alternativt, f.eks.
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 –
borgeren skal have et selvstændigt ønske
 Borger har en pårørende eller hjælper der kan føre
trappekøreren forsvarligt
 Trappekører til indendørs brug bevilges kun hvis det er
udelukket at borgeren kan indrette sig på et plan i boligen,
med de kompromisser det kan indebære
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Afprøvning af trappekøreren foretages med konsulent fra
forhandleren. Der skal indgås aftale om eftersyn og service med
det firma, der leverer trappekøreren.

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Tohjulet cykel med hjælpemotor
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen

Lov om Social Service § 113
Tohjulet cykel med hjælpemotor. Specialtilpasning.
Tohjulet cykel uden hjælpemotor betegnes som værende
sædvanligt indbo, der ikke kan ydes hjælp til uanset borgers
funktionsniveau.
Der ydes ikke hjælp til cykelhjelm. Drift og vedligeholdelse,
herunder lapning, pumpning og udskiftning af dæk og slanger,
varekurv, ekstra sidespejle, anhænger
Principafgørelser
C-25-06 (en tohjulet cykel med hjælpemotor er et forbrugsgode)
Formål
At øge borgerens mobilitet, så vedkommende kan færdes
selvstændigt over længere afstande, og derved deltage i
almindelige daglige aktiviteter, indkøb osv.
Visitationskriterier– De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
vil blive anvendt
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
vurdering af
 At borgers udendørs gangfunktion er væsentligt nedsat (200borgerens samlede
300 meter)
situation
 At borgers gangfunktion ikke kan bedres med et
træningsforløb; eventuelt tilbydes dette i første omgang
 At borger er ude af stand til at benytte almindelig to-hjulet
cykel uden hjælpemotor
 At borgers udendørs færden ikke kan klares på anden vis,
f.eks. 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 borger vil kunne udføre med den
tohjulede cykel sammenholdt med aktiviteternes betydning
for borgeren
 At borgeren kan føre cyklen på forsvarlig vis i trafikken. Der
kan laves en afprøvning for at sikre dette
 At borgeren har kræfter til at køre og håndtere en tohjulet
cykel med hjælpemotor. Har borger en progredierende
lidelse ses på, om det vil være mere hensigtsmæssigt med et
elkøretøj
 At borgeren kan tåle påvirkninger fra kørslen;
vejrpåvirkninger, rystelser
 Hvis behovet alene drejer sig om ønsket om motion,
henvises borger til f.eks. at købe motionscykel
Tohjulede cykler med hjælpemotor kan bevilges på tre forskellige
måder,
alt efter borgeres funktionsniveau:
1) Tohjulet cykel med hjælpemotor som standardprodukt efter

Lov om Social Service § 113 stk. 3
2) Tohjulet cykel med 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
3) Tohjulet cykel med hjælpemotor, der udelukkende fungerer
som et hjælpemiddel efter Lov om Social Service § 113 stk. 5
§ 113, stk. 3 Tohjulet cykel med hjælpemotor som
standardprodukt
Tohjulede cykler med hjælpemotorer bliver i dag fremstillet og
forhandlet bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos især den
ældre eller mindre mobile del af befolkningen, hvorfor en tohjulet
cykel med hjælpemotor 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
13000kr Dette er vurderet ud fra gennemsnitsprisen på en
mellemklasses tohjulet cykel med hjælpemotor. Det kan derfor
ydes hjælp svarende til maksimalt 6500kr., uanset hvilken
model borger ønsker at indkøbe
 Borger kan selv vælge, hvilken tohjulet cykel med hjælpemotor
vedkommende ønsker at købe. Dog forudsættes det, at
leverandøren er en momsregistreret virksomhed
 Borger modtager skriftlig bevilling
 Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning
 Den tohjulede cykel med hjælpemotor er borgers ejendom, og
skal ikke leveres tilbage til kommunen, når borger ikke længere
har behov for det
Reparation
 Der ydes ikke hjælp til reparation af den tohjulede cykel
med hjælpemotor
Udskiftning
 Der ydes ikke hjælp til udskiftning af den tohjulede cykel
§113, stk. 4 Tohjulet cykel med hjælpemotor, der er dyrere end
et standardprodukt eller har en særlig indretning
Anskaffelse
 Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med en tohjulet cykel med hjælpemotor, 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.
Borger kan selv vælge, hvilken tohjulet cykel med
hjælpemotor vedkommende ønsker at købe. Dog
forudsættes det, at leverandøren er en momsregistreret
virksomhed
Borger modtager skriftlig bevilling
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning
Den tohjulede cykel med hjælpemotor er borgers ejendom,
og skal ikke leveres tilbage til kommunen, når borger ikke
længere har behov for det

Reparation af en tohjulet cykel med hjælpemotor, der er dyrere
end et standardprodukt
 Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale med
Visitation og Hjælpemidler på 50 % af udgiften
Reparation af en tohjulet cykel med hjælpemotor, der har en
særlig indretning
 Hjælp til reparation af tohjulet cykel med hjælpemotor med
særlig indretning omfatter alene reparationsudgiften til den
særlige indretning
Udskiftning af tohjulet cykel med hjælpemotor, der er dyrere
end et standardprodukt
 Der ydes hjælp til udskiftning af tohjulet cykel med
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
borger har behov for
Udskiftning af tohjulet cykel med hjælpemotor, der har en
særlig indretning
 Der ydes hjælp til udskiftning af den særlige indretning
§ 113, stk. 5 Tohjulet cykel med hjælpemotor, der udelukkende
fungerer som hjælpemiddel
En tohjulet cykel med hjælpemotor bevilges efter stk. 5, når
borgeren ikke vil være i stand til at udnytte ”forbrugsgodeværdien” i cyklen. Dette er i situationer, hvor cyklen træder i
stedet for et egentligt hjælpemiddel.
Anskaffelse
 Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigst
og bedst egnede produkt. Hjælpen ydes som udlån
 Den tohjulede cykel med hjælpemotor 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. Borgeren
skal kun dække en årlig udskiftning af dæk og slanger
Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov
Opfølgning
Bemærkning

Der foretages opfølgning ved behov
Bevilling af tohjulede cykler med hjælpemotorer vil typisk være til
yngre personer, hvis sociale forhold gør det nødvendigt med en
cykel. Her tænkes bl.a. på børn med gigt, der cykler til skole eller
handicappede forældre, der ønsker at cykle med sine børn for at
kunne indgå i det almindelige familieliv.

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Trehjulet cykel uden hjælpemotor og trehjulet cykel
med hjælpemotor
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112 og § 113 alt efter model
Christania- Nihola- og mobii trehjuls ladcykler er fremstillet med
henblik på sædvanligt forbrug hos den almindelige befolkning som
målgruppe, og bevilges derfor efter § 113. Øvrige trehjulede cykler
bevilges efter § 112, men kommunen holder øje med
samfundsudviklingen i forhold til modellernes udbredelse, med
henblik på om andre modeller på sigt også vil vurderes som
værende forbrugsgoder.
Indhold i ydelsen
Trehjulet cykel med to baghjul med eller uden hjælpemotor,
trehjulet cykel med to forhjul med eller uden hjælpemotor.
Specialtilpasning. Ekstra tilbehør: Stokkeholder, presening (hvis
cyklen har ”sofasæde” og borger ikke har overdækket terrasse
eller skur til opbevaring af cyklen).
Der ydes hjælp til nødvendige reparationer efter aftale med
Visitation og Hjælpemidler hvis cyklen er bevilget efter § 112 eller
§ 113 stk. 5. Der ydes ikke hjælp til udskiftning af batteri på cykler
med hjælpemotor, hvis batteriet kan købes i almindelig handel og
kan udskiftes af borger eller pårørende selv. Ved enkelte modeller
kræver det en særlig ekspertise at udskifte batteriet (en
cykelsmed); her kan kommunen hjælpe med udskiftning (når
cyklen er bevilget efter § 112 og § 113, stk. 5).
Hvad indgår ikke i
Cykelhjelm. Drift og vedligeholdelse, herunder lapning, pumpning
ydelsen
og udskiftning af dæk og slanger, varekurv, ekstra sidespejle,
anhænger
Principafgørelser
C-16-04 (udskiftning af batterier) C-10-99 (Christania cykel er et
forbrugsgode)
Formål
At øge borgerens mobilitet, så vedkommende kan færdes
selvstændigt over længere afstande, og derved deltage i
almindelige daglige aktiviteter, indkøb osv.
Visitationskriterier– De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
vil blive anvendt
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
vurdering af
 At borgers udendørs gangfunktion er væsentligt nedsat (200borgerens samlede
300 meter)
situation
 At borgers gangfunktion ikke kan bedres med et
træningsforløb; eventuelt tilbydes dette i første omgang.
 At borger er ude af stand til at benytte 2-hjulet cykel eller
tohjulet cykel med hjælpemotor på grund af dårlig balance
 At borgers udendørs færden ikke kan klares på anden vis,
f.eks. 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 borger vil kunne udføre med den
trehjulede cykel sammenholdt med aktiviteternes betydning
for borgeren.
At andre kommunale ydelser kan spares, f.eks.
indkøbsordning
At borgeren kan føre cyklen på forsvarlig vis i trafikken. Der
kan laves en afprøvning for at sikre dette
At borgeren har kræfter til at køre og håndtere en trehjulet
cykel. Har borger en progredierende lidelse ses på, om det
vil være mere hensigtsmæssigt med et elkøretøj
At borgeren kan tåle påvirkninger fra kørslen;
vejrpåvirkninger, rystelser
At cyklen kan opbevares forsvarligt tæt ved eller i borgers
bopæl så tyveri og hærværk hindres
Hvis behovet alene drejer sig om ønsket om motion,
henvises borger til f.eks. at købe motionscykel

Trehjulede cykler med og uden hjælpemotor kan bevilges efter Lov
om
Social Service § 112 og § 113. Når § 113 anvendes, kan bevilges på
tre
forskellige måder, alt efter borgeres funktionsniveau:
1) Trehjulet cykel med/uden hjælpemotor som
standardprodukt efter Lov om Social Service § 113 stk. 3
2) Trehjulet cykel 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
3) Trehjulet cykel med/uden hjælpemotor, der udelukkende
fungerer som et hjælpemiddel efter Lov om Social Service §
113 stk. 5
§ 113, stk. 3 Trehjulet cykel med/uden hjælpemotor som
standardprodukt
Visse trehjulede cykler med/uden hjælpemotorer bliver i dag
fremstillet og forhandlet bredt med henblik på sædvanligt forbrug
hos især den ældre eller mindre mobile del af befolkningen samt
til børnefamilier. Derfor vil en trehjulet ladcykel af mærket
Christaniacykler, Niholacykler og Mobiicykler med/uden
hjælpemotor som udgangspunkt blive bevilget efter § 113, stk. 3.
Anskaffelse
 Der ydes økonomisk støtte på 50 % af prisen på et
standardprodukt.
 Borger kan selv vælge, hvilken trehjulet cykel med/uden
hjælpemotor vedkommende ønsker at købe. Dog forudsættes
det, at leverandøren er en momsregistreret virksomhed
 Borger modtager skriftlig bevilling




Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning
Den trehjulede cykel med/uden hjælpemotor er borgers
ejendom, og skal ikke leveres tilbage til kommunen, når borger
ikke længere har behov for det

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/uden hjælpemotor, 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 cykel med/uden hjælpemotor,
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
 Borger kan selv vælge, hvilken trehjulet cykel med/uden
hjælpemotor vedkommende ønsker at købe. Dog
forudsættes det, at leverandøren er en momsregistreret
virksomhed
 Borger modtager skriftlig bevilling
 Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning
 Den trehjulede cykel med/uden hjælpemotor er borgers
ejendom, og skal ikke leveres tilbage til kommunen, når
borger ikke længere har behov for det
Reparation af en trehjulet cykel med/uden hjælpemotor, der er
dyrere end et standardprodukt
 Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale med
Visitation og Hjælpemidler på 50 % af udgiften.
Reparation af en trehjulet cykel med/uden hjælpemotor der har
en særlig indretning
 Hjælp til reparation af trehjulet cykel med/uden hjælpemotor
med særlig indretning omfatter alene reparationsudgiften til
den særlige indretning.
Udskiftning af trehjulet cykel med/uden hjælpemotor, der er
dyrere end et standardprodukt
 Der ydes hjælp til udskiftning af trehjulet cykel 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
borger har behov for.
Udskiftning af trehjulet cykel med/uden hjælpemotor, der har
en særlig indretning
 Der ydes hjælp til udskiftning af den særlige indretning
§ 113, stk. 5 Trehjulet cykel med/uden hjælpemotor, der
udelukkende fungerer som hjælpemiddel
En trehjulet cykel med/uden hjælpemotor bevilges efter stk. 5,
når borgeren ikke vil være i stand til at udnytte ”forbrugsgodeværdien” i cyklen. Dette er i situationer, hvor cyklen træder i
stedet for et egentligt hjælpemiddel.
Anskaffelse
 Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigst
og bedst egnede produkt. Hjælpen ydes som udlån
 Den trehjulede cykel med/uden hjælpemotor 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. Borgeren
skal kun dække en årlig udskiftning af dæk og slanger

Opfølgning
Bemærkning

Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov
Der foretages opfølgning ved behov
Kommunen yder ikke støtte til transport af den trehjulede cykel
hvis denne f.eks. 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 borgers hjem til reparation og retur

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Trehjulet elkøretøj – firehjulet elkøretøj
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 113
Elkøretøj tre- eller firehjulet eller tilskud til dette. Ekstra tilbehør:
Stokkeholder, rollatorholder, presenning (hvis borger ikke har
overdækket terrasse eller skur til opbevaring af køretøjet)
Strøm: Montering af elstik til opladning af elkøretøj, hvis borger
ikke har dette i forvejen. Dette bevilges efter Lov om Social
Service § 116, og bevilges kun til borgere, der får bevilget
elkøretøj efter § 113, stk. 5 (se nedenfor).
Hvad indgår ikke i
Varekurv, ekstra sidespejle, anhænger. Drift og almindelig
ydelsen
vedligeholdelse, herunder lapning, pumpning og udskiftning af dæk
og slanger.
Principafgørelser
C-42-08 (trehjulet elkøretøj vurderes som værende forbrugsgode),
C-30-00 vurdering af aktivitetsniveau), C-61-01 (udskiftning af dæk
og slanger), C-16-04 (udskiftning af batterier) 121-10 (elkøretøj
fungerer udelukkende som hjælpemiddel, bevilges uden
egenbetaling)
Formål
At øge borgerens mobilitet, så vedkommende kan færdes
selvstændigt over længere afstande, og derved deltage i
almindelige daglige aktiviteter, indkøb osv.
Visitationskriterier– De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
vil blive anvendt
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
vurdering af
 At borgers udendørs gangfunktion er væsentligt nedsat (100borgerens samlede
200 meter)
situation
 At borgers gangfunktion ikke kan bedres med et
træningsforløb; eventuelt tilbydes dette i første omgang
 At borgers udendørs færden ikke kan klares på anden vis,
f.eks. 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 borger vil kunne udføre med
elkøretøjet sammenholdt med aktiviteternes betydning for
borgeren
 At andre kommunale ydelser kan spares, f.eks.
indkøbsordning
 At borgeren kan føre elkøretøjet på forsvarlig vis i trafikken.
Der kan laves en afprøvning for at sikre dette
 At borgeren kan tåle påvirkninger fra kørslen;
vejrpåvirkninger, rystelser
 At elkøretøjet kan opbevares forsvarligt tæt ved eller i
borgers bopæl så tyveri og hærværk hindres

Elkøretøj kan bevilges på tre forskellige måder, alt efter borgeres
funktionsniveau:
1) Elkøretøj som standardprodukt efter Lov om Social Service §
113 stk. 3
2) 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
3) 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
22.000kr. Dette er vurderet ud fra gennemsnitsprisen på et
mellemklasses elkøretøj, der kan køre 15 km/t. Det kan derfor
ydes hjælp svarende til maksimalt 11.000kr., uanset hvilken
model borger ønsker at indkøbe
 Borger kan selv vælge, hvilket elkøretøj vedkommende ønsker
at købe. Dog forudsættes det, at leverandøren er en
momsregistreret virksomhed
 Borger modtager skriftlig bevilling
 Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning
 Elkøretøjet er borgers ejendom, og skal ikke leveres tilbage til
kommunen, når borger ikke længere har behov for det
Reparation
 Der ydes ikke hjælp til reparation af elkøretøjet eller til
udskiftning af batterier
Udskiftning
 Der ydes ikke hjælp til udskiftning af elkøretøjet
§ 113, stk. 4 Elkøretøj, der er dyrere end et standardprodukt
eller har en særlig indretning
Anskaffelse
 Hvis det på grund af den 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
Borger kan selv vælge, hvilket elkøretøj vedkommende
ønsker at købe. Dog forudsættes det, at leverandøren er en
momsregistreret virksomhed
Borger modtager skriftlig bevilling
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning
Elkøretøjet er borgers ejendom, og skal ikke leveres tilbage
til kommunen, når borger ikke længere har behov for det

Reparation af elkøretøj, der er dyrere end et standardprodukt
 Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale med
Visitation og Hjælpemidler 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 bedst
egnede og billigste produkt med den særlige kvalitet eller
kapacitet, det vurderes borger har behov for.
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
§ 113, stk. 5 Elkøretøj, der udelukkende fungerer som
hjælpemiddel
Elkøretøj bevilges efter stk. 5, når borgerens fysiske og/eller
psykiske funktionsnedsættelse er ganske betydelig, og elkøretøjet
træder i stedet for et hjælpemiddel. Borgeren vil ikke være 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.
 Terminale borgere
Anskaffelse





Hjælpen omfatter den fulde anskaffelsespris på det billigst
og bedst egnede produkt. Hjælpen ydes som udlån
Elkøretøjet er kommunens ejendom
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. Borgeren skal kun
dække en årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset hvor
mange kørestole borger har.

Opfølgning
Bemærkning

Udskiftning
 Der ydes hjælp til udskiftning efter behov.
Der foretages opfølgning ved behov
Kommunen yder ikke støtte til transport af køretøjet, hvis dette
f.eks. 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
borgers hjem til reparation og retur

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Trehjulet benzindreven knallert
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 113
Trehjulet benzindreven knallert, 30 km/ t samt eventuel
specialtilpasning
Hvad indgår ikke i Motorcykelhjelm. Almindelig vedligeholdelse herunder lapning,
ydelsen
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. Borger skal kun dække udgiften til en årlig udskiftning
uanset hvor mange kørestole borger har.
Principafgørelser
C-61-01 (udskiftning af dæk og slanger)
Formål
At borger bliver i stand til at færdes uden for hjemmet over
længere afstande og opretholde en aktiv tilværelse
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 At borgers udendørs gangfunktion er væsentligt nedsat (100borgerens
200 meter)
samlede situation
 At borgers gangfunktion ikke kan bedres med et
træningsforløb; eventuelt tilbydes dette i første omgang
 At borgers 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 borger vil kunne udføre med
knallerten sammenholdt med aktiviteternes betydning for
borgeren
 At andre kommunale ydelser kan spares, f.eks.
indkøbsordning
 At borgeren kan føre knallerten på forsvarlig vis i trafikken.
Der kan laves en afprøvning for at sikre dette
 At borgeren kan tåle påvirkninger fra kørslen;
vejrpåvirkninger, rystelser
 At borger har lang nok gangdistance til at kunne gå fra
knallerten og ind i f.eks. butikker
 At knallerten kan opbevares forsvarligt tæt ved eller i
borgers bopæl så tyveri og hærværk hindres
Trehjulet knallert kan bevilges på tre forskellige måder, alt efter
borgeres
funktionsniveau:
1. Trehjulet knallert som standardprodukt efter Lov om Social

Service § 113 stk. 3
2. 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
3. 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 17500kr., uanset
hvilken model borger ønsker at indkøbe
 Borger kan selv vælge, hvilken trehjulet knallert vedkommende
ønsker at købe. Dog forudsættes det, at leverandøren er en
momsregistreret virksomhed
 Borger modtager skriftlig bevilling
 Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning
 Den trehjulede knallert er borgers ejendom, og skal ikke leveres
tilbage til kommunen, når borger 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
§ 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.






Borger kan selv vælge, hvilken trehjulet knallert
vedkommende ønsker at købe. Dog forudsættes det, at
leverandøren er en momsregistreret virksomhed
Borger modtager skriftlig bevilling
Terapeut kan være behjælpelig med indkøb og afprøvning
Den trehjulede knallert er borgers ejendom, og skal ikke
leveres tilbage til kommunen, når borger 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
Visitation og Hjælpemidler 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 borger har behov for
§ 113, stk. 5 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
Trehjulet knallert, der udelukkende fungerer som hjælpemiddel
En trehjulet knallert bevilges efter stk. 5, når borgeren ikke vil
være i stand til at udnytte ”forbrugsgode-værdien” i knallerten.
Borgerens fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse er ganske
betydelig, og knallerten træder i stedet for et hjælpemiddel.
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. Borgeren
skal kun dække en årlig udskiftning af dæk og slanger.

Opfølgning
Bemærkning

Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov.
Der foretages opfølgning ved behov
Borger 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 f.eks. 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 borgers hjem til reparation og retur

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer
Elkørestol med joystick-styring
Lovgrundlag
Principafgørelser

Lov om Social Service § 112
C-37-08 (væsentlighed) C-26-02 (ikke selvhjulpen af kørestolen) C37-08 (kørselsbehov på plejecenter)
Formål
At borgeren 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
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 At borger har ingen eller næsten ophævet gangfunktion
individuel
 At borger har stærkt nedsat funktion i arme/overkrop i en
vurdering af
sådan grad, at borger ikke kan køre en manuel kørestol
borgerens
hensigtsmæssigt
samlede situation
 At der skal tages skånehensyn til borger, hvis lidelse
medfører at kørsel med manuel kørestol i væsentlig grad vil
forringe den efterfølgende funktionsevne
 Borger har et dagligt behov for at køre, der ses også på hvor
mange timer dagligt borger skal benytte elkørestolen
 Borger er overvægtig i en sådan grad at kørsel med manuel
kørestol er en stor belastning for borger
 Elkørestolen skal være nødvendig for at borger kan færdes
selvstændigt og opretholde aktiviteter i og uden for
hjemmet. Her ses på hvilke konkrete aktiviteter borger
ønsker at udføre, og disse aktiviteters betydning for borger
 Det er en betingelse at borger er i stand til at manøvrere
kørestolen på forsvarlig vis
 Inden bevilling af elkørestol overvejes muligheden for at
benytte trehjulet elkøretøj / kørestol med hjælpemotor /
egen bil i stedet
Indhold i ydelsen
Elkørestol med joystickstyring. Der ydes hjælp til udskiftning af
batterier og reparation efter aftale med Visitation og
Hjælpemidler.
Hvad indgår ikke i Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
ydelsen
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. Borger
skal kun dække udgiften til èn årlig udskiftning uanset hvor mange
kørestole borger har.
Bemærkninger
Der er stor forskel på pris og kvalitet på elkørestole. I vurderingen
af, hvilken elkørestol borger kan tilbydes laver Odsherred
Kommune en grundig vurdering af:
 Borgers funktionsnedsættelse, siddestillingsproblematikker,
tryksår og risiko herfor, kørselsbehov, tidligere
aktivitetsniveau og ønsket aktivitetsniveau, boligens

Opfølgning på
ydelsen

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.
I særlige tilfælde, hvor der stilles mange krav til elkørestolen,
vælges afprøvning på Specialrådgivningen i Holbæk.
Det kan være nødvendigt at udligne dørtrin, og eventuelt montere
rampe
Kommunen yder ikke støtte til transport af elkørestolen, hvis
denne f.eks. 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 Visitation og Hjælpemidler. Kørestolen
kan da transporteres fra borgers hjem til reparation og retur
Der foretages opfølgning ved behov

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer, BØRN
Klapvogne med særlige tilpasningsmuligheder
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
At børn kan blive transporteret over længere afstande udendørs

Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Barnet har behov for særlige tilpasningsmuligheder for at
individuel
opretholde en hensigtsmæssig siddestilling i klapvognen,
vurdering af
f.eks. på grund af manglende muskelstyrke, hovedkontrol
borgerens
eller spasticitet. Barnet kan ikke opnå dette i en almindelig
samlede situation
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
Indhold i ydelsen
Specialtilpasset klapvogn med regnslag og medfølgende kurv. Hvis
det er vanskeligt at give barnet overtøj på, eller hvis barnet på
grund af sin funktionsnedsættelse vanskeligt kan holde varmen selv
med overtøj på, kan der bevilges kørepose
Hvad indgår ikke i Almindelig vedligeholdelse herunder lapning, pumpning og
ydelsen
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. Borger
skal kun dække udgiften til èn årlig udskiftning uanset hvor mange
kørestole borger har.
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
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.
I særlige tilfælde, hvor der stilles mange krav til klapvognen,

Opfølgning

vælges afprøvning på Specialrådgivningen i Holbæk.
Der foretages opfølgning ved behov

Mobilitet – ganghjælpemidler, cykler og køretøjer, BØRN
Gangvogne til børn/NF-Walker – specielt gangstativ til
børn
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

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
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Barnet kan ikke opnå funktionel gangfunktion ved hjælp af
individuel
andre hjælpemidler
vurdering af
 Barnet har den nødvendige fysiske udholdenhed, så gang
borgerens
over længere distancer er mulig og gangvognen/NF-walkeren
samlede situation
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
Indhold i ydelsen
Gangvogn/ NF-Walker, specialtilpasning, tilbehør.
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelig vedligeholdelse
ydelsen
Bemærkninger
NF-Walkeren skal justeres hver 3-4 måned. Der kan være behov for
fabriksfremstillet fodtøj, udelukkende til brug i NF-walkeren. Det
kan være nødvendigt med udligning/fjernelse af dørtrin
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov

Daglig husførelse
Arbejdsstol/ståstøttestol
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
Borgeren bliver i stand til at udføre huslige aktiviteter

Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger varetager selv daglige gøremål, som normalt
individuel
varetages stående (f.eks. madlavning og opvask) og der er
vurdering af
ikke andre i hjemmet, det med rimelighed kan påtage sig
borgerens
disse opgaver, eller det er af meget stor betydning for
samlede situation
borger selv at varetage disse
 Borger er ikke i stand til at udføre de huslige opgaver
siddende ved spisebord eller siddende på rollator ved
køkkenbord
 Borgeren har kun ganske kortvarig ståfunktion eller har så
nedsat balance, at den stående stilling indebærer stor
faldrisiko
 Borger kan stå under madlavning/opvask men det har
efterfølgende konsekvenser for den generelle funktionsevne
 Borger er ikke i stand til at fordele de huslige opgaver over
dagen, sådan at der tages hensyn til hvor længe af gangen
borger kan stå
 Borger kan med en arbejdsstol/ståstøttestol udføre huslige
opgaver selv og derved undvære hjælp fra hjemmeplejen til
dette
 Borgere, der på forsvarlig vis kan klare sig med almindelig
”barstol” uden hjul og/eller bremse kan ikke bevilges
arbejdsstol/ståstøttestol
Indhold i ydelsen
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 Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelig drift og vedligeholdelse herunder rensning af hjul.
ydelsen
Bemærkninger
Opfølgning på
Der foretages opfølgning ved behov
ydelsen

Daglig husførelse
Terapi- og rehabstol til børn
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

Barnet bliver i stand til at spise, lege og lave andre aktiviteter
siddende
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Barnet har nedsat siddende balance og nedsat hovedkontrol
individuel
og har derfor behov for en stol, der er særligt tilpasset og
vurdering af
indrettet til barnet
borgerens
 Der tages udgangspunkt i bedst og billigst egnede stol, der
samlede situation
samtidig tager højde for barnets fremtidige udvikling
Indhold i ydelsen
Arbejdsstole med indstilleligt understel, skalstol med indstilleligt
understel, hjørnestol, Bräcke Østergaard møbler
Diverse tilbehør og specialtilpasning
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelige barnestole uden særlig tilpasning. Almindelig drift og
ydelsen
vedligeholdelse herunder rensning af hjul.
Bemærkninger
Opfølgning på
Der foretages opfølgning ved behov
ydelsen

Daglig husførelse
Rullebord med kontravægt
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

Indhold i ydelsen

Rullebord med kontravægt og højdeindstillelig skubbehåndtag
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Evt. fjernelse af dørtrin
Almindelig drift og vedligeholdelse herunder rensning af hjul.

Borgeren bliver i stand til at udføre huslige aktiviteter, f.eks.
transportere mad og drikke rundt i boligen
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger er dårligt gående; enten med rollator eller
individuel
albuestokke og er ikke i stand til at bruge rollatoren (evt.
vurdering af
med bakke) til transport af produkter eller bære disse i
borgerens
hånden
samlede situation
 Borger varetager selv daglige gøremål, hvor transport af
produkter er nødvendig og der er ikke andre i hjemmet, det
med rimelighed kan påtage sig disse opgaver, eller det er af
meget stor betydning for borger selv at varetage disse.
Dette kan f.eks. være at flytte mad og drikke fra køkken til
stue, eller flytte diverse rengøringsredskaber (spand og
klude) rundt i hjemmet
 Borger kan på grund af nedsat balance og/eller gangfunktion
ikke benytte sig af et almindeligt rullebord uden kontravægt
 Der undersøges, om rollator med bakke er en bedre løsning
 Borger bliver selvhjulpen med rullebordet og har et dagligt
behov

Hvad indgår ikke i
ydelsen
Bemærkninger
Opfølgning på
ydelsen

Der foretages opfølgning ved behov

Indretning af hjemmet
Småhjælpemidler
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

Opfølgning på
ydelsen

Der foretages opfølgning ved behov

At borgeren selvstændigt kan klare daglige funktioner såsom
spisning, madlavning, opvask mm
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger har nedsat kraft eller bevægelse i arme og hænder,
individuel
og er ikke i stand til at udføre daglige funktioner med
vurdering af
almindelige redskaber
borgerens
 Det vurderes, hvor hyppigt borger har behov for
samlede situation
hjælpemidlerne samt hvor stor del af døgnet der er
personhjælp til rådighed
Indhold i ydelsen
Eksempler på småhjælpemidler
Særligt udformede køkkenredskaber, f.eks. skærekasser,
fikseringsbræt, skrællere på sugekop, særligt udformede spise- og
drikkeredskaber
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Forbrugsgoder, der koster under 500kr og som kan købes i
ydelsen
almindelig handel. F.eks. gribetænger, Good Grips bestik og
redskaber, karton- og lågåbnere mm. Der henvises til apoteket
samt isenkræmmere.
Almindelig drift og vedligeholdelse
Bemærkninger

Indretning af hjemmet
Omverdenskontrol/fjernbetjeningssystemer
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

Borgeren bliver i stand til at betjene elektriske funktioner /
apparater uden hjælp
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger har ingen gangfunktion og væsentlig nedsat motorisk
individuel
funktion.
vurdering af
 Uden omverdenskontrol er borger afhængig af hjælp fra
borgerens
andre til f.eks. at tænde for fjernsynet, bruge computer,
samlede situation
tænde for lyset mm
 Med i vurderingen ses på, hvilke aktiviteter borger kan
udføre med kontrollen/fjernbetjeningen, betydningen og
hyppigheden af disse aktiviteter for borgeren samt
vigtigheden af at kunne udføre disse selvstændigt. Herunder
vurderes også på, hvor stor del af hverdagen borgeren har
personhjælp til rådighed
Indhold i ydelsen
Omverdenskontrol til betjening af døre, radio/tv, lys, computer
mm
Indbygning af omverdenskontrol i elkørestolens styreboks
Reparation efter aftale med Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelig drift og vedligeholdelse
ydelsen
Bemærkninger
Omverdenskontrol kan eventuelt suppleres med elektrisk døråbner
bevilget efter § 16. Se særskilt punkt
Opfølgning på
Der foretages opfølgning ved behov
ydelsen

Indretning af hjemmet
Plejeseng
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

Opfølgning

Der foretages opfølgning ved behov

At borgeren kan modtage hjælp til personlig pleje i sengen for at
tilgodese hjælpers arbejdsmiljø
At borgeren bliver i stand til at komme ud og ind af sengen
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger har behov for hjælp til personlig pleje, og denne
individuel
hjælp kan kun foregå i sengen. Ofte vil dette være vurderet
vurdering af
af hjemmeplejen, der laver arbejdspladsvurdering
borgerens
 Borger er ikke i stand til at rejse sig fra sengen selvstændigt,
samlede situation
men vil kunne det ved at elevere hele sengens liggeflade for
på den måde at hjælpes til stående stilling
 Borger har behov for at kunne indstille sengens liggeflade i
forskellige højder for at kunne forflytte sig 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: Borger kan f.eks. på grund af
kontrakturer, store sammenfald i ryggen eller KOLD i meget
svær grad ikke ligge udstrakt i seng og har behov for at sove
med eleveret hovedgærde og støtte under knæene. Det er
forsøgt med ekstra puder under/over madras men det giver
ikke den fornødne støtte.
Indhold i ydelsen
Plejeseng med 4 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 Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelige senge, da disse er sædvanligt indbo. Fjernelse og
ydelsen
opbevaring af eksisterende seng
Almindelig drift og vedligeholdelse
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
Der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt borgerens 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 plejen

Indretning af hjemmet
Elevationsseng
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 113
C-22-05
At borgeren bliver i stand til at sove i sin seng trods nedsat
funktionsniveau og/eller bliver selvhjulpen med hensyn til
forflytninger i sengen
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger har behov for at ligge med hævet hovedgærde på
individuel
grund af f.eks. nedsat lunge- eller hjertefunktion, svær gigt
vurdering af
eller dårlig ryg med fejlstillinger eller sammenfald, og
borgerens
problemet kan ikke løses med puder. Dette vil typisk være
samlede situation
når der er behov for at kunne regulere rygvinklen flere
gange i løbet af natten
 Borgeren kan ikke selvstændigt komme fra liggende til
siddende stilling. Det er afprøvet alternative muligheder,
f.eks. at rejse sig fra sideliggende stilling, sengerebstige mm
 Hvis borger 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
borgers funktionsniveau:
1. Elevationsseng som standardprodukt efter Lov om Social
Service § 113, stk. 3
2. 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
3. Elevationsseng, der udelukkende fungerer som et
hjælpemiddel efter Lov om Social Service § 113, stk. 5
Gældende for alle: Borger kan selv vælge, hvilken elevationsseng
vedkommende ønsker at købe. Dog forudsættes det, at
leverandøren er en momsregistreret virksomhed og at sengen lever
op til de krav, kommunen sammen med borgeren har opstillet til
sengen. Borger modtager skriftlig bevilling. 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
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 5000kr. inklusiv madras
 Elevationssengen er borgers ejendom og skal ikke leveres
tilbage, når borger ikke længere har behov for den
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 borgers ejendom og skal ikke leveres
tilbage, når borger ikke længere har behov for den
Reparation af elevationsseng, der er dyrere end et
standardprodukt
 Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale med
Visitation og Hjælpemidler på 50 % af udgiften
Reparation af elevationsseng, der har en særlig indretning
 Hjælp til reparation ydes efter aftale med Visitation og
Hjælpemidler og omfatter alene reparationsudgiften til den
særlige indretning
Udskiftning af elevationsseng, der er dyrere end et
standardprodukt
 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 borgeren 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 borgeren ikke vil
være i stand til at udnytte ”forbrugsgode-værdien” i sengen. I
praksis for at få bevilges elevationsseng efter stk. 5, vil borgers
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
Visitation og Hjælpemidler

Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Bemærkninger
Opfølgning på
ydelsen

Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov
Elevationsseng med eleverbart hovedgærde og benende
Almindelige senge, da disse er sædvanligt indbo. Fjernelse og
opbevaring af eksisterende seng
Almindelig drift og vedligeholdelse
Der foretages opfølgning ved behov

Indretning af hjemmet
Plejeseng til børn
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112

Principafgørelser
Formål

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
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Barnet har behov for hjælp til personlig pleje i sengen
individuel
 Forældre/hjælpere har mange daglige løft af det
vurdering af
handicappede barn, og vil få en væsentlig aflastning med en
borgerens
plejeseng
samlede situation
 Forælder har en fysisk funktionsnedsættelse, der gør det
meget vanskeligt at lægge barnet i seng, og kan afhjælpes
betydeligt at en højdeindstillelig plejeseng
Indhold i ydelsen
Plejeseng med 4 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 Visitation og Hjælpemidler
Hvad indgår ikke i Almindelige barnesenge, da disse er sædvanligt indbo. Fjernelse og
ydelsen
opbevaring af eksisterende seng
Almindelig drift og vedligeholdelse
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
Opfølgning på
Der foretages opfølgning ved behov
ydelsen

Indretning af hjemmet
Sengebord
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112
C-22-05
At borgeren får mulighed for at spise i sengen
At plejepersonale har højdestilbart og flytbart bord til brug under
personlig pleje
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger får hjælp til personlig hygiejne i seng, og
individuel
plejepersonalet har behov for bord til dette, og/eller
vurdering af
 Borger er ikke i stand til at sidde i stol eller kørestol under
borgerens
spisning, og har derfor behov for bord der kan placeres ind
samlede situation
over sengen
 Der kan kun bevilges to sengeborde, hvis bordet skal bruges
både til spisning og personlig pleje.
 Ved spisning siddende i kørestol overvejes, om kørestolsbord
eventuelt kan bruges i stedet.
Indhold i ydelsen
Højdeindstilleligt bord på fire hjul med bordplade, der kan
placeres ind over sengen
Hvad indgår ikke i Almindelige sengeborde som skal bruges til opbevaring af
ydelsen
personlige ting tæt ved sengen. Almindelig drift og vedligeholdelse
Bemærkninger
Når sengebord bevilges som arbejdsredskab for hjælpere, skal
bordet returneres når hjælpere ikke længere har behov for den.
Opfølgning på
Der foretages opfølgning ved behov
ydelsen

Indretning af hjemmet
Læsestativ
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål
Visitationskriterier
Kriterierne vil
blive anvendt ud
fra en konkret,
individuel
vurdering af
borgerens
samlede situation
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Bemærkninger
Opfølgning på
ydelsen

Lov om Social Service § 112
At borgeren får mulighed for at læse bøger og aviser
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:
 Borger kan på grund af nedsat kraft i arme og hænder ikke
holde en bog/avis under læsning
 Behovet kan ikke afhjælpes på anden måde
Læsestativ til bord eller med stativ til gulvet og reparation
Almindelig vedligeholdelse
Der foretages opfølgning ved behov

Indretning af hjemmet
Fritstående sengegalge
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål
Visitationskriterier
Kriterierne vil
blive anvendt ud
fra en konkret,
individuel
vurdering af
borgerens
samlede situation
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Bemærkninger
Opfølgning på
ydelsen

Lov om Social Service § 112
At borgeren får mulighed for at forflytte sig i sengen
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:
 Borgeren har svært ved at skifte stilling i sengen, og kan
bruge sengegalgen til at trække overkroppen op fra
underlagt
Fritstående sengegalge på fod
Almindelig drift og vedligeholdelse
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
Der foretages opfølgning ved behov

Indretning af hjemmet
Forhøjerklodser
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål
Visitationskriterier
Kriterierne vil
blive anvendt ud
fra en konkret,
individuel
vurdering af
borgerens
samlede situation
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Bemærkninger
Opfølgning på
ydelsen

Lov om Social Service § 112
At borgeren bliver i stand til at rejse sig fra seng/hvilestol/sofa
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:
 Borgeren har en nedsat funktionsevne, der giver besvær med
at rejse sig fra eller sætte sig i møbler i højder som må
betragtes som passende til benlængde og borgers alder
 Møblerne skal kunne forhøjes forsvarligt, så de fortsat er
stabile
Forhøjerklodser/ben fås i forskellige udformninger til ben og meder
Almindelig drift og vedligeholdelse
Den enkelte borger skal selv sørge for almindeligt indbo tilpasset til
borgeres alder. Hvis borgers møblement generelt er for lavt, er det
op til borgeren selv at udskifte møblerne
Der er af hensyn til stabiliteten en maksimal grænse for forhøjelse
Der foretages opfølgning ved behov

Indretning af hjemmet
Tryksårsforebyggende madrasser: Skummadrasser og
luftmadrasser
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

At forebygge tryksår fra den liggende stilling eller forværring af
allerede opståede tryksår
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger har tryksår eller er i risiko herfor
individuel
 Ud fra vurderingen af borgers risiko for tryksår eller stadie
vurdering af
af tryksåret træffes valg om madras. Der ses bl.a. på:
borgerens
Lejring, sensorisk perception, fugt, mobilitet, ernæring mm
samlede situation
 Trykaflastende madrasser bevilges ikke alene af hensyn til
smertelindring, dog undtaget terminale borgere der er
konstant sengeliggende
Indhold i ydelsen
Skummadras, dynamisk vekseltryksmadras som hel- eller
topmadras, alle med inkontinensbetræk af hensyn til madrassens
genanvendelighed
Hvad indgår ikke i Topmadrasser i skum
Almindelig drift og vedligeholdelse
ydelsen
Ekstra betræk, udskiftning af betræk
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
borger eventuelt lejres anderledes så tryk undgås?
 Hvis siddende: Stammer tryksåret fra siddende stilling i seng
og/eller kørestol, lænestol, spisestuestol?
 Det skal afklares, om borger også har behov for
trykaflastende siddepude
 Der foretages en gennemgang af borgers daglige aktiviteter,
for at sikre at der ikke er uhensigtsmæssig adfærd, der
vedligeholder tryksåret.
Opfølgning på
Der foretages revurdering af luftmadrasser hver tredje måned
ydelsen

Indretning af hjemmet
Rygpuder
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

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 borger
kan udføre siddende aktiviteter, f.eks. spisning.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger har tryksår eller er i risiko herfor
individuel
 Borger har på grund af fejlstillinger eller nedsat balance
vurdering af
behov for støtte og/eller korrektion for at kunne udføre
borgerens
aktiviteter siddende i stolen
samlede situation
 Rygpuder bevilges ikke alene af hensyn til smertelindring
eller komfort
 Borgers egne almindelige puder (hovedpuder, sofapuder
mm) kan evt. afprøves i første omgang
Indhold i ydelsen
Specialpuder, der har en særlig funktion i forbindelse med
korrektion af siddestilling eller har en særlig trykaflastende
funktion, specialtilpasning
Hvad indgår ikke i Almindelige puder uden særlig funktion
Almindelig vedligeholdelse, ekstra betræk og udskiftning af betræk
ydelsen
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
borger eventuelt lejres anderledes så tryk undgås?
 Hvis siddende: Stammer tryksåret fra siddende stilling i seng
og/eller kørestol, lænestol, spisestuestol?
 Det skal afklares, om borger også har behov for
trykaflastende siddepude og/eller madras
 Der foretages en gennemgang af borgers daglige aktiviteter,
for at sikre at der ikke er uhensigtsmæssig adfærd, der
vedligeholder tryksåret
Opfølgning på
Der foretages opfølgning ved behov
ydelsen

Indretning af hjemmet
Lejringspuder
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

At korrigere den liggende stilling i seng for at forebygge
udviklingen eller forværring af allerede opståede tryksår
At sikre en hensigtsmæssig liggende stilling i seng med henblik på
afhjælpning af spasticitet, kontrakturer mm.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger har tryksår eller er i risiko herfor
individuel
 Borger har behov for støtte og/eller korrektion for at
vurdering af
afhjælpe eller hindre udviklingen af kontrakturer og
borgerens
spasticitet
samlede situation
 Lejringspuder bevilges ikke alene af hensyn til
smertelindring eller komfort
 I første omgang afprøves borgers egne almindelige puder
(hovedpuder, sofapuder, dyne, tæpper mm)
Indhold i ydelsen
Specialpuder, der har en særlig funktion i forbindelse med
korrektion af den liggende stilling eller har en særlig
trykaflastende funktion, specialtilpasning
Hvad indgår ikke i Almindelige puder uden særlig funktion
Almindelig vedligeholdelse, ekstra betræk og udskiftning af betræk
ydelsen
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
borger eventuelt lejres anderledes så tryk undgås?
 Hvis siddende: Stammer tryksåret fra siddende stilling i seng
og/eller kørestol, lænestol, spisestuestol?
 Det skal afklares, om borger også har behov for
trykaflastende siddepude og/eller madras
 Der foretages en gennemgang af borgers daglige aktiviteter,
for at sikre at der ikke er uhensigtsmæssig adfærd, der
vedligeholder tryksåret
Opfølgning på
Der foretages opfølgning ved behov
ydelsen

Indretning af hjemmet
Katapultsæde
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112

Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Bemærkninger

Katapultsæde
Almindelig drift og vedligeholdelse

At borgeren bliver i stand til at rejse sig fra og sætte sig på en
hvilestol
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger er på grund af nedsat kraft i arme og ben ikke i stand
individuel
til at rejse sig fra almindelig hvilestol, stol eller otiumstol.
vurdering af
Det er forsøgt med forhøjelse af stolen, samt eventuelt
borgerens
ilægning af kile for at udligne sædets højdeforskel
samlede situation
 Borgerens balance er god nok til, at vedkommende på
forsvarlig vis kan rejse sig ved hjælp af katapultsædet
 Katapultsædet er en hjælp for hjælper, der ellers vil skulle
give massiv hjælp for at få borger op at stå
 Borger bliver selvhjulpen med hensyn til at sætte sig på og
rejse sig fra stolen eller kan dette med lidt hjælp

Opfølgning på
ydelsen

Der vurderes, om det er forsvarligt for borger at sidde på sædet,
da dette ikke er særligt trykaflastende i forhold til forebyggelse af
tryksår.
Eventuelt gør borgers problem det nødvendigt at finde alternative
løsninger, f.eks. hvilestol med elfunktion
Der foretages opfølgning ved behov

Indretning af hjemmet
Hvilestol med elfunktioner og/eller speciel polstring
Lovgrundlag
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 113

At borgeren bliver i stand til at rejse sig fra og sætte sig på en
hvilestol
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
Kriterierne vil
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
blive anvendt ud
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
fra en konkret,
 Borger er ikke i stand til at rejse sig fra almindelig hvilestol
individuel
eller otiumstol. Det er forsøgt med forhøjelse af stolen,
vurdering af
samt eventuelt ilægning af kile for at udligne sædets
borgerens
højdeforskel, eller
samlede situation
 Borger får ved bevilling af hvilestol det eneste mulige
alternativ til at ligge i sengen, det vil sige at borger ikke kan
sidde på almindelig hvilestol eller spisestuestol, eller kun
kan dette ganske kortvarigt.
 Borger bliver selvhjulpen med hensyn til at sætte sig på og
rejse sig fra hvilestolen
 Speciel korrigerende/aflastende polstring af bevilget
hvilestol kan bevilges når borger har fejlstillinger eller
deformiteter som ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt ved brug
af puder
Hvilestol med elfunktioner kan bevilges på tre forskellige måder,
alt efter borgers funktionsniveau:
1. Hvilestol som standardprodukt efter Lov om Social Service §
113, stk. 3
2. 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
3. Hvilestol, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel
efter Lov om Social Service § 113, stk. 5
Gældende for alle: Borger kan selv vælge, hvilken hvilestol
vedkommende ønsker at købe. Dog forudsættes det, at
leverandøren er en momsregistreret virksomhed og at stolen lever
op til de krav, kommunen sammen med borgeren har opstillet til
stolen. Borger modtager skriftlig bevilling. Terapeut kan være
behjælpelig med indkøb og afprøvning
§ 113, stk. 3 Hvilestol som standardprodukt
Hvilestole med elektriske funktioner, herunder katapultsæde,
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 borgers ejendom og skal ikke leveres tilbage,
når borger ikke længere har behov for den
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 f.eks. være udgifter i
forbindelse med særlig polstring af stolen på grund af risiko
for tryksår
 Hvilestolen er borgers ejendom og skal ikke leveres tilbage,
når borger ikke længere har behov for den
Reparation af hvilestol, der er dyrere end et standardprodukt
 Der ydes hjælp til reparation efter forudgående aftale med
Visitation og Hjælpemidler på 50 % af udgiften
Reparation af hvilestol, der har en særlig indretning
 Hjælp til reparation ydes efter aftale med Visitation og
Hjælpemidler 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 en borger 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 borgeren ikke vil være i stand
til at udnytte ”forbrugsgode-værdien” i hvilestolen. Hvilestolen vil
være borgers eneste mulighed for at sidde, og borger vil uden den
være henvist til sin seng.
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
Visitation og Hjælpemidler

Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Bemærkninger

Opfølgning på
ydelsen

Udskiftning
Der ydes hjælp til udskiftning efter behov
Hvilestol med elektriske funktioner og/eller særlig polstring
Almindelige otiumstole, almindelige hvilestole. Almindelig drift og
vedligeholdelse
Uddrag fra ”Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning
mv. til Serviceloven, punkt 128: ”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 arthrodesestole 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”.
Der foretages opfølgning ved behov

Indretning af hjemmet
Opsætning af greb
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 116
Greb udendørs eller indendørs samt opsætning heraf. Greb fås i
forskellige længder og dybder. I lejebolig og andelsbolig søger
kommunen tilladelse hos udlejer om opsætning af greb. Kommunen
er forpligtiget til at retablere boligindretningen.
Hvad indgår ikke i Greb i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus. Greb langs trapper,
ydelsen
der også er uforsvarlige for borgere uden nedsatte funktioner,
f.eks. meget stejle trapper eller trapper med uforsvarlige, dårligt
vedligeholdte trin. Reparation og vedligeholdelse. Opsætning af
langt greb til træning af gangfunktion.
Ved opsætning udendørs: Kommunen tilbyder maksimalt hjælp til
adgangsforhold til en indgang, uanset hvor mange indgange huset
har.
I ejerbolig foretages ikke retablering.
Principafgørelser
63-10 (kommunen yder kun hjælp til èn adgang)
Formål
At borger med nedsat balance har mulighed for støtte, f.eks. ved
bad. At borgeren bliver i stand til på forsvarlig vis at klare
indendørs eller udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med
hjælper
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligindretning. Ud over det ses på:
vurdering af
 Borger har nedsat kraft og balance og har behov for støtte
borgerens
for at kunne færdes sikkert
samlede situation
 Greb opsættes typisk der, hvor ganghjælpemidler ikke kan
komme – f.eks. på badeværelset, eller foran sengen
 Det skal vurderes, om det er forsvarligt for borger at støtte
sig 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
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Kommunen opsætter kun greb/gelænder ved trapper, når der i
forvejen er opsat gelænder. Årsagen til dette er, at et gelænder
ved trapper ud fra en gennemsnitsbetragtning anses som
hensigtsmæssigt, som boligejer/boligudlejer selv skal sørge for.
Ved niveauforskel på kun et trin, hvor der ikke i sædvanlige
omstændigheder er opsat gelænder, kan bevilges greb/gelænder

Indretning af hjemmet
Opsætning af gelænder
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 116
Gelænder, udendørs eller indendørs samt opsætning heraf. I
lejebolig og andelsbolig søger kommunen tilladelse hos udlejer om
opsætning af gelænder. Kommunen er forpligtiget til at retablere
boligindretningen
Hvad indgår ikke i Gelændere i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus. Reparation og
ydelsen
vedligeholdelse. Indendørs gelænder til etager, der ikke anvendes
Udendørs: Kommunen tilbyder maksimalt hjælp til adgangsforhold
til en indgang, uanset hvor mange indgange huset har. I ejerbolig
foretages ikke retablering.
Principafgørelser
63-10 (kommunen yder kun hjælp til èn adgang)
Formål
At borgeren bliver i stand til på forsvarlig vis at klare indendørs
eller udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligindretning. Ud over det ses på:
vurdering af
 Borger kan kun forcere trappen på forsvarlig vis ved at
borgerens
støtte sig til to gelændere, eller
samlede situation
 Som følge af funktionsnedsættelse i den ene side af kroppen
er borgeren ikke i stand til at benytte gelænderet både op
og ned af trappen, og kan ikke færdes forsvarligt uden at
støtte sig til gelænder
 Ved trapper med få trin, vurderes det om opsætning af greb
på væg/husmur er tilstrækkeligt
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Kommunen opsætter kun ekstra gelænder, når der i forvejen er
opsat gelænder ved trappen. Årsagen til dette er, at et gelænder
ved trapper ud fra en gennemsnitsbetragtning anses som
hensigtsmæssigt, som boligejer/boligudlejer selv skal sørge for.
Ved niveauforskel på kun et trin, hvor der ikke i sædvanlige
omstændigheder er opsat gelænder, kan bevilges greb/gelænder

Indretning af hjemmet
Fjernelse/udligning af dørtrin
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Hvad indgår ikke i
ydelsen

Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 116
Fjernelse af eller udligning af dørtrin med kiler til rum der
benyttes dagligt. I lejebolig og andelsbolig søger kommunen
tilladelse hos udlejer om fjernelse af dørtrin. Kommunen er
forpligtiget til at retablere boligindretningen
Dørtrin i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus. Reparation og
vedligeholdelse
Eventuelt malerarbejde på dørkarm når dørtrin er fjernet. Dørtrin
til rum, der ikke anvendes dagligt. I ejerbolig foretages ikke
retablering

At borgeren bliver i stand til på forsvarlig vis at klare indendørs
eller udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligindretning. Ud over det ses på:
vurdering af
 Borger har faldrisiko på grund af dørtrinnene og har selv
borgerens
medvirket til at eliminere øvrige faldrisici f.eks. fjernelse af
samlede situation
løse tæpper
 Borgeren færdes indendørs med rollator eller i kørestol og
har svært ved at forcere dørtrinnene
 Borger færdes med albuestok eller gangstativ og har svært
ved at løfte fødderne over trinnene
 Som udgangspunkt bevilges udligning med kiler, hvis borger
kan forcere disse
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Når dørtrin fjernes kan der opstå træk under døren. Borger kan
selv løse dette problem ved at montere fejeliste under døren

Indretning af hjemmet
Faste ramper
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 116
Standard ramper, specialfremstillede ramper i specielle mål. I
lejebolig og andelsbolig søger kommunen tilladelse hos udlejer om
opsætning af ramper. Kommunen er forpligtiget til at retablere
boligindretningen.
Hvad indgår ikke i Ramper i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus. Reparation og
ydelsen
vedligeholdelse
Indendørs ramper til rum, der ikke anvendes dagligt. Udendørs:
Kommunen tilbyder maksimalt hjælp til adgangsforhold til en
indgang, uanset hvor mange indgange huset har. I ejerbolig
foretages ikke retablering, medmindre kommunen ønsker rampen
retur
Principafgørelser
63-10 (kommunen yder kun hjælp til èn adgang)C-32-03
(kommunen retablerer ikke efter ramper)
Formål
At borgeren bliver i stand til at klare indendørs eller udendørs
niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligindretning. Ud over det ses på:
vurdering af
borgerens
Borgere, som ikke kan komme til/fra boligen på grund af
samlede situation niveauforskel, som
1) Ikke kan klare sig med et ekstra gelænder eller greb, og
2) har et hyppigt behov flere gange om ugen for at kunne
komme hjemmefra til konkrete aktiviteter
3) Hvis borgers behov kun er sjældne besøg hos lægen mm., må
findes en anden løsning. Evt. kørsel med trappelift via Falck.

Opfølgning
Bemærkning

Der opsættes ikke rampe udelukkende for at kunne medtage
rollator/kørestol fra inde til ude, hvis borger kan forcere trinnene
på forsvarlig vis uden.
Der foretages opfølgning ved behov
Ramper skal overholde bygningsreglementet.

Indretning af hjemmet
Løse/transportable ramper
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen

Lov om Social Service § 112
Standard løse ramper
Løse ramper i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus
Indendørs løse ramper til rum, der ikke anvendes dagligt.
Udendørs: Kommunen tilbyder maksimalt hjælp til adgangsforhold
til en indgang, uanset hvor mange indgange huset har.
Principafgørelser
63-10 (kommunen yder kun hjælp til èn adgang)
Formål
At borgeren bliver i stand til at klare indendørs eller udendørs
niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det ses på:
vurdering af
 Løse ramper bevilges i de tilfælde, hvor fast rampe ikke kan
borgerens
etableres
samlede situation
 Bevilges til borgere, som ikke kan komme til/fra boligen
eller omkring i boligen på grund af niveauforskel, som
 Ikke kan klare sig med et ekstra gelænder eller greb, og
 har et hyppigt behov flere gange om ugen for at kunne
komme hjemmefra til konkrete aktiviteter eller
 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 borgers behov kun er sjældne besøg hos lægen mm., må
findes en anden løsning. Evt. kørsel med trappelift via Falck.

Opfølgning
Bemærkning

Der opsættes ikke rampe udelukkende for at kunne medtage
rollator/kørestol fra inde til ude, hvis borger kan forcere trinnene
på forsvarlig vis uden
Der foretages opfølgning ved behov
Ramper skal overholde bygningsreglementet.

Indretning af hjemmet
Stolelift
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 116
Stolelift ved udendørs eller indendørs trappe, lovpligtigt
serviceeftersyn
Stolelift i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus. Drift og
almindelig vedligeholdelse

Borgeren kan fungere i sin bolig på trods af udendørs eller
indendørs trapper
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger er afhængig af ganghjælpemidler eller kørestol
borgerens
indendørs
samlede situation
 Borger er i stand til, og vil være det på lang sigt fremover,
at forflytte sig til og fra stoleliften og kan sidde på denne
forsvarligt
 Borgeren er på grund af nedsat kraft eller bevægelighed ikke
i stand til at gå op og ned af trapper – der er evt. afprøvet
ekstra gelænder
 Borgeren bor i bolig med flere etager og det er udelukket at
borgeren kan indrette sig på et 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 borger kan forlade
hjemmet, skal det vurderes om borger 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 –
borgeren skal have et selvstændigt ønske
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
I ejerbolig får borger ejendomsretten over stoleliften og skal selv
stå for eventuelle reparationer. I ejerbolig retableres ikke efter
endt brug (se dog nedenfor). I leje- og andelsbolig retableres efter
endt brug.
Der kan eventuelt indgås en skriftlig aftale med borger om
returnering af stoleliften efter endt brug, hvor kommunen i denne
situation kan være behjælpelige med retablering efter nedtagning.

Indretning af hjemmet
Platformslift
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen

Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 116
Platforsmlift ved udendørs eller indendørs trappe, lovpligtigt
serviceeftersyn. I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug.
Lift i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus. Drift og almindelig
vedligeholdelse. I ejerbolig får borger ejendomsretten over liften
og skal selv stå for eventuelle reparationer. I ejerbolig retableres
ikke efter endt brug. Der kan eventuelt indgås en skriftlig aftale
med borger om returnering af liften efter endt brug, hvor
kommunen i denne situation kan være behjælpelige med
retablering efter nedtagning.

Borgeren kan fungere i sin bolig på trods af udendørs eller
indendørs trapper
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste hjælpemiddel. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger er afhængig af kørestol indendørs
borgerens
 Borger er ikke i stand til at forflytte sig fra kørestolen uden
samlede situation
massiv personhjælp eller personløfter
 Ved opsætning af platformslift indendørs: Borgeren bor i
bolig med flere etager og det er udelukket at borgeren kan
indrette sig på et plan i boligen, med de kompromisser det
kan indebære
 Hvis platformsliften er nødvendig for at borger kan forlade
hjemmet, skal det vurderes om borger 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 –
borgeren skal have et selvstændigt ønske om at kunne
komme hjemmefra eller kunne komme rundt indendørs på
de forskellige etager
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Indretning af hjemmet
Blandingsbatterier
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 116
Blandingsbatterier med køllegreb til køkken og bad
Termostat blandingsbatterier med køllegreb til bad
Retablering i lejebolig
Blandingsbatterier i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus.
Reparation og vedligeholdelse. Retablering i ejer bolig

At borgeren bliver i stand til at betjene vandhanerne i køkken
og/eller badeværelse
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til det bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligindretning. Ud over det ses på:
vurdering af
 Borgeren har nedsat kraft og/eller bevægelighed i arme og
borgerens
hænder og er ikke i stand til at betjene eksisterende
samlede situation
blandingsbatteri
 Borger har et selvstændigt ønske om at kunne tænde/slukke
for vandet
 Det skal med i vurderingen, hvor stor en del af hverdagen
der er personhjælp til rådighed
 I lejebolig henvises borger i første omgang til boligselskabet
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Hvis det vurderes, at borger er i stand til at betjene et nyt
blandingsbatteri uden køllegreb og problemet alene består i, at det
gamle er slidt og derfor stramt at dreje, vil udskiftning af
blandingsbatteri karakteriseres som værende almindelig
vedligeholdelse af egen bolig og der gives afslag

Indretning af hjemmet
Etablering af bruseplads (fjernelse af badekar)
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 116
Etablering af bruseplads. I leje- og andelsbolig retableres efter
endt brug
Hvad indgår ikke i Bruseplads i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus. Reparation og
ydelsen
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
Principafgørelser
C-50-01
Formål
Borgeren kan få brusebad
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligændring. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger kan ikke komme op i sit badekar, eller kan kun bruge
borgerens
det med faldrisiko
samlede situation
 Borger kan ikke sidde på badebræt på tværs af karret
 Der er 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 borgeren på grund af 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 –
borgeren skal have et selvstændigt ønske om at kunne
komme i brusebad
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Der kan bevilges forlængelse af bruseslangen hvis det er
nødvendigt

Indretning af hjemmet
Udvidelse af døråbninger
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Hvad indgår ikke i
ydelsen

Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 116
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
Fjernelse af karme i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus.
Reparation og almindelig vedligeholdelse. Udvidelse af døre til
rum, hvor borger ikke nødvendigvis har behov for at komme. Maleog istandsættelsesarbejde af rum/loft/gulv hvor udvidelsen har
fundet sted. I ejerbolig retableres ikke efter endt brug

At borger er i stand til at komme igennem dørene ved egen eller
hjælpers hjælp
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligændring. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger har nedsat gangfunktion og benytter rollator,
borgerens
kørestol eller andet hjælpemiddel, der ikke kan komme
samlede situation
igennem døren
 Det er forsøgt med smallere ganghjælpemiddel/kørestol,
hvis dette er muligt til borger
 Det vurderes, om boligen generelt og på sigt er egnet eller
om behovet mere hensigtsmæssigt kan løses ved flytning til
anden bolig
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Indretning af hjemmet
Elektrisk døråbner
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen

Lov om Social Service § 116
Elektrisk døråbner ved hoveddør, elektrisk døråbner på fælles
indgangsdør i opgang. Dørtelefon
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug
Hvad indgår ikke i Der ydes som udgangspunkt kun hjælp til døråbner på en indgang.
ydelsen
Døråbner i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus. Reparation og
almindelig vedligeholdelse. I ejerbolig retableres ikke efter endt
brug
Principafgørelser
C-18-04
Formål
At borger er i stand til at komme ind og ud af sin bolig ved egen
hjælp samt åbne døren når det ringer på
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligændring. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Døråbneren er nødvendig for at borger kan komme ind og ud
borgerens
af boligen uden hjælp
samlede situation
 Der skal som udgangspunkt være tale om et dagligt behov
 Det skal med i vurderingen, hvor stor del af hverdagen der
er personhjælp til rådighed
 Dørtelefon: Borgeren 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 borgeren
ikke kan udlevere sin nøgle til
 Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet til
borger, eller om problemet bedre kan løses med henvisning
til anden bolig
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning

Indretning af hjemmet
Elektrisk vinduesåbner
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål
Visitationskriterier
– vil blive anvendt
ud fra en konkret
vurdering af
borgerens
samlede situation

Opfølgning
Bemærkning

Lov om Social Service § 116
Elektrisk vinduesåbner monteret på vindue i køkken, i værelse eller
stue.
I leje- og andelsbolig retableres efter endt brug
Vinduesåbner i midlertidige boliger, f.eks. sommerhus. Drift,
reparation og almindelig vedligeholdelse. I ejerbolig retableres
ikke efter endt brug
At borger er i stand til at åbne vinduet
De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligændring. Ud over det, ses på:
 Borger har væsentlig nedsat lungefunktion, og har på grund
af dette et stort behov for at få frisk luft. Borger har ikke
kræfter til at åbne eller lukke vinduet på grund af vinduets
placering eller borgers nedsatte funktionsevne
 Det er ikke muligt at løse problemet med andre
foranstaltninger, f.eks. grebsforlængere
 Det er ikke muligt at løse problemet ved at åbne andre
vinduer/døre i tilstødende rum
 Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet til
borger, eller om problemet bedre kan løses med henvisning
til anden bolig
Der foretages opfølgning ved behov

Indretning af hjemmet
Badekar, højdeindstilleligt
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112, nødvendige installationer efter § 116
Højdeindstilleligt badekar. I leje- og andelsbolig retableres efter
endt brug
Almindeligt badekar. Drift, reparation og almindelig
vedligeholdelse. I ejerbolig retableres ikke efter endt brug

At sikre hjælperes/forældres arbejdsforhold når de bader
borgeren.
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligændring. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger kan ikke bades på brusebåre eller bades i badestol
borgerens
 I særlige tilfælde bevilges badekar for at sikre borger mod
samlede situation
kuldepåvirkninger, hvis der foreligger lægelig dokumentation
for behovet for dette
 Badekar bevilges ikke alene på grund af behovet for
smertelindring, spasticitetsdæmpning eller øget
velbefindende
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Højdeindstilleligt badekar bevilges kun i ganske særlige tilfælde

Særlige beklædningsgenstande
Kørepose, regnslag og poncho (særlig jakke til stærkt
bevægelseshæmmede)
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser

Lov om Social Service § 112
Kørepose, regnslag og poncho til børn og voksne,
Almindeligt overtøj. Almindelig vedligeholdelse

C-51-05 (specialsyede bukser kan ikke bevilges efter § 112 eller §
113) C-8-04 (køredragt bevilges efter § 112)
Formål
At borger er i stand til selvstændigt eller med hjælp at få overtøj
på
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
ud fra en konkret
egnede og billigste boligændring. Ud over det, ses på:
vurdering af
 Borger er ikke i stand til at tage almindeligt overtøj/regntøj
borgerens
på uden hjælp, og har et væsentligt behov for selvstændigt
samlede situation
at komme hjemmefra
 Borger kan selvstændigt få kørepose, regnslag eller poncho
på
 Borgers funktionsnedsættelse er af en sådan art, at det er
meget vanskeligt for hjælpere at give borger almindeligt
overtøj på
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
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 § 100) kan der ydes
støtte til almindeligt tøj, f.eks. bukser, som skal udformes på en
særlig måde.

Særlige beklædningsgenstande
Rygeforklæde / rygerør
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål
Visitationskriterier
– vil blive anvendt
ud fra en konkret
vurdering af
borgerens
samlede situation

Opfølgning
Bemærkning

Lov om Social Service § 112
Rygeforklæde / rygerør og udskiftning af dette
Rygestykker til beskyttelse af gulvet
Almindelig vedligeholdelse
At mindske brandfare ved rygning
De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
opfyldt. Herunder princippet om at der ydes hjælp til den bedst
egnede og billigste boligændring. Ud over det, ses på:
 Borger er på grund af sin funktionsnedsættelse til brandfare
for omgivelserne under rygning
 Borger motiveres i første omgang til at benytte rygerør, da
rygeforklæde ikke kan sikre fuldkommen mod brand
 Hvis borger nægter at bruge rygerør, kan i stedet bevilges
rygeforklæde
Der foretages opfølgning ved behov

Varslingshjælpemidler
Nødkald
Lovgrundlag
Indhold i ydelsen
Hvad indgår ikke i
ydelsen
Principafgørelser
Formål

Lov om Social Service § 112, nøgleboks efter § 116
Nødkaldsapparat med transportabel sender, reparation og
udskiftning af batterier i nødkald
Oprettelse af telefonabonnement og løbende abonnementsudgifter
Almindelig vedligeholdelse

At borgeren har mulighed for at tilkalde hjælp i forbindelse med
akut opstået sygdom, uvarslede sygdomsanfald eller fald, hvor
telefon eller mobiltelefon ikke kan benyttes
Visitationskriterier De generelle betingelser jævnfør Lov om Social Service skal være
– vil blive anvendt opfyldt. Ud over det, ses på:
ud fra en konkret
 Borger har en lidelse, der medfører uvarslede sygdomsanfald
vurdering af
(hjerteproblemer, luftvejsproblemer, vanskeligt regulerbart
borgerens
blodsukker mm), der gør det nødvendigt at få
samlede situation
sygeplejefaglig hjælp akut, og
 Borger er under anfaldende eller generelt ikke i stand til at
benytte sig af almindelig telefon, bærbar telefon eller
mobiltelefon pga. stærk bevægelseshæmning, lufthunger,
kognitive vanskeligheder, talebesvær i væsentlig grad eller
andet
 Borger har haft hyppige fald uden varsel, hvor årsagen ikke
kan afdækkes og faldtendensen ikke kan afhjælpes,
herunder ses bl.a. på hjælpemidler og boligens indretning.
Efter fald er borger ikke i stand til at benytte bærbar- eller
mobiltelefon
 Der bevilges som udgangspunkt ikke nødkald, hvis borger har
rask ægtefælle eller andre i hjemmet, der kan benytte
telefon. Her ses dog på funktionsnedsættelsens art samt
pårørendes færden uden for huset
 Der ses på, hvor hyppigt borger får besøg af hjemmeplejen,
sammenholdt med funktionsnedsættelsens art og behovet
for hjælp
 Der bevilges ikke nødkald alene på baggrund af ønsket om
tryghed, eller fordi borger ikke er vant til at bruge bærbar
telefon eller mobiltelefon. Visitation og Hjælpemidler kan
være behjælpelig med råd og vejledning omkring
ældrevenlige mobiltelefoner og ældrevenlige
fastnettelefoner med nødkaldsknap, som borger kan købe i
sædvanlig handel
Opfølgning
Der foretages opfølgning ved behov
Bemærkning
Borger skal selv sørge for at have en analog fastnetforbindelse
(PSTN) før nødkald kan bevilges. Nødkald virker ikke ved digitale
forbindelser, f.eks. fibernet, bredbånd, ADSL eller IP-telefoni.
Nødkald kan bevilges af Visitation og Hjælpemidler samt af

hjemmesygeplejersker. Der bevilges altid nøgleboks samtidig med
bevilling af nødkald, og borger skal sørge for ekstra nøgle. Alle
nødkald besvares og vurderes straks med henblik på relevant hjælp
og iværksættelsen heraf. Ved nødkald fra brugere, der har behov
for hurtig hjælp, skal hjælpen være fremme inden for 20 minutter,
når det geografisk er muligt.

