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 Bilag 2: Status for serviceniveau, ydelseskataloget 2017. 

Velfærdsrådgivningen har revideret de nuværende kvalitetsstandarder for hjælpemidler mv., beskrevet i ydelseskataloget. 

Denne status giver et overblik over serviceniveauet, op- eller nedadgående i forhold til nuværende praksis, og afledte økonomiske konsekvenser 

fremover. 

Hjælpemidler Ja, serviceniveauet er ændret. 
 

1.Serviceniveauet er ændret nedadgående, fordi……. 

2.Serviceniveauet er ændret opadgående, fordi……. 

Forventet 
forbrug pr. 

ultimo 

2016 

Beregningsfor-
udsætninger. 

Forventede 
udgifter pga 

ændringer i 

service-
niveau. 

Besparelse 
pr. år 

Vægtprodukter 
herunder bl.a. 
kugledyner 

 

1.En principafgørelse præciserer at vi er forpligtet til at sikre at alle 
behand-lingsmuligheder er udtømte – også medicinske. Det 
betyder, at de som kan profitere af medicin for ADHD-, 

indsovningsmedicin eller melatonin skal have dette afprøvet først. 

94-15 Hjælpemidler - kugledyne - kædedyne - 
behandlingsredskab 

180.000 Ny procedure i 
henhold til ”RM´s 
afklaringskatalog

”, -hvornår der er 
tale om behand-
ling, anslået 50% 
besparelse. 

90.000 90.000 

2-hjulet elcykel 1.En principafgørelse henviser til at produktet nu anses som et 
sædvanligt indbo, og derfor ikke kan bevilges af kommunerne. 

36-16 Forbrugsgoder - sædvanligt indbo - 2-hjulet el-
cykel 

0 I henhold til 
faktiskforbrug i 

2016 

0 
 

0 
 

Toiletsæde med 
forhøjelse 

1.Hvis den bevilgede toiletforhøjer ikke kan benyttes på borgerens 
toilet, har vi hidtil bevilget udskiftning af toilet. Det vil vi ikke gøre 
fremover, det påhviler borger. 

0 I henhold til fak-
tiskforbrug i 2016 

0 0 

 
Ståstøttestol 

1.En principafgørelse henviser til at en ændret definition af 
begrebet sædvanligt indbo. Det er nu også vigtigt at vurderer hvor 

let tilgængeligt produktet er i almindelig handel. Det er vores 
vurdering, at dette produkt derfor også skal ændres til at være 
sædvanligt indbo. 

73-16 Hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - 
sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion 

0 I henhold til 
faktiskforbrug i 

2016 

0 0 

Elektrisk elever-
bare sengebunde 

1.En principafgørelse henviser til at en ændret definition af 
begrebet sædvanligt indbo. Det er nu også vigtigt at vurderer hvor 
let tilgængeligt produktet er i almindelig handel. Det er vores 
vurdering, at dette produkt derfor også skal ændres til at være 

sædvanligt indbo. 

73-16 Hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - 
sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion 

0  0 0 

Elevérbar hoved- 1.En principafgørelse henviser til at en ændret definition af 30.000 0 30.000 30.000 
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gærde til seng 
 

begrebet sædvanligt indbo. Det er nu også vigtigt at vurderer hvor 
let tilgængeligt produktet er i almindelig handel. Det er vores 
vurdering, at dette produkt derfor også skal ændres til at være 
sædvanligt indbo.  
73-16 Hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - 
sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion 

Hjælpemidler Ja, serviceniveauet er ændret. 
 
1.Serviceniveauet er ændret nedadgående, fordi……. 

2.Serviceniveauet er ændret opadgående, fordi……. 

Forventet 
forbrug pr. 
ultimo 

2016 

Beregningsfor- 
udsætninger. 

Forventede 
udgifter pga 
ændringer i 

service-
niveau. 

Besparelse 
pr. år 

Dele af 
småhjælpemidler 

1.En principafgørelse henviser til at en ændret definition af 
begrebet sædvanligt indbo. Det er nu også vigtigt at vurderer hvor 
let tilgængeligt produktet er i almindelig handel. Det er vores 
vurdering, at dette produkt derfor også skal ændres til at være 
sædvanligt indbo. 

 73-16 Hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - 
sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion 

Mindre end 
10.000 

Anslået 
besparelse 50% 

Mindre end 
10.000 

0 
 

Boligændringer i 

lejebolig og 
andelsbolig 
 

1.Udgifterne til reetablering af bolig-ændringer bliver i 

leje/andelsboliger pålagt borger. Kan tages fra deres indskud i 
boligen. Kommunen skal dog stille garanti for, at vi betaler 
reetableringen, hvis borger ikke kan. 

0  0 0 

El-scootere, 
3-hjulet cykle, 
knallert 

1.Kravet om væsentlig transport til daglige aktiviteter er øget fra 
3-4x om ugen til 4-5 gange om ugen. 

375.000 Anslået 20% af 
ansøgerne 

300.000 75.000 

Ståstøttestativer 2.Vi vil gerne fortsætte med at bevilge ståstøttestativer, hvor det 
er relevant ift. kontrakturer, fordøjelse, vægt-bæring mm. Det er 

en udvidelse af serviceniveauet, men vi har hele tiden haft denne 
praksis, så derfor har det ingen indflydelse på økonomien 

0 Merforbrug 25.000 -25.000 

Hvilestol 2.En principafgørelse gør klart, at hvilestole med el-funktioner er et 
forbrugsgode efter SEL §113, der kan ansøges om samt at 
hvilestole med en rejse-funktion er et hjælpemiddel efter SEL 
§112. Kun hvilestole med uden eller med manuel betjening anses 

som sædvanlig indbo. 

 73-16 Hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - 
sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion 

0 Anslået op til 5 
stole på årsbasis 

75.000 -75.000 

Transportkørestol 1.+2.Kravet om væsentlig transport til daglige aktiviteter er øget 
fra 3-4x om ugen til 4-5 gange om ugen. 2=> Rehabilitering 

Kan ikke 
udledes 

Det anslås, at 
opstramningen 

og udvidelsen (jf. 

rehabilitering) 
ophæver 
hinanden 

 0 
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Spisearm 
 

2. opblødning i bevillingskriterier mhp at det udover borgere på 
plejecentre også bevilliges til borgere der bor i eget hjem. 
Besparelsen vil givetvis ses på udfører niveau med færre timer til 
hjælper i spisesituationen i borgers eget hjem. 

17 000 1 spisearm bevil-
liget til borger på 
plejehjem. 
Skønnet behov pr 
år for borgere i 
eget hjem: 3 stk. 

68 000  

 
SUM 

    27.000 

 


