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Indledning

Formål
 At give sagsbehandleren et arbejdsredskab til fremme af ensartet service og 

kvalitet i ydelserne
 At kunne tilbyde borgeren hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer ud fra en 

helhedsvurdering med en individuel tilpasning i forhold til behov og ressourcer
 At beskrive standarden for kvaliteten af den hjælp, som ydes borgeren
 At kunne informere og rådgive borgeren om det forventede serviceniveau i 

Hedensted Kommune

Social Omsorg i Hedensted Kommune arbejder ud fra kerneopgaven: 
”Det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør, at man løbende udvikler 
sig til at kunne klare sig bedre og mere selv”.

Målgruppe
Ydelseskataloget rette sig primært mod sagsbehandlere og ledere, der sagsbehandler 
hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og kropsbårne hjælpemidler efter service-
lovens rammer – til borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 

Principper for tildeling af hjælp
Borger

Hvis borger har potentiale for at øge sin funktionsevne, vil indsatsen altid have fokus på at 
støtte borger i at opnå en bedre funktionsevne for eksempel gennem et 
rehabiliteringsforløb.

Hvis borger ikke har ressourcer til at øge funktionsevnen, skal indsatsen så vidt muligt fo-
kusere på at fastholde borgers funktionsevne. Indsatsen planlægges sammen med borger, 
så borger deltager så aktivt som muligt, og derved oplever sammenhæng og tilfredshed 
med hverdagslivet.

For de borgere som modtager hjælpemidler, er det vigtigt de oplever sammenhæng og 
kvalitet i hjælpen, og at den sammentænkes såfremt borgeren modtager andre indsatser 
(fx hjemmepleje, genoptræning og sygepleje). Sammenhæng og kvalitet betyder, at der 
er fokus på samskabelse og koordination mellem de forskellige aktører omkring borgeren, 
i forhold til kommunens serviceniveau og lovgivningens rammer.

Sagsbehandler

Sagsbehandler skal arbejde ud fra et helhedssyn og en rehabiliterende tankegang, hvor 
borgerens ressourcer og deltagelse er fundamentet i mødet med borgeren, og hvor bor-
gerens individuelle behov, tilgodeses. Der skal på samme måde være fokus på kerne-
opgaven og de indsatser, der kan sikre, at borgeren bliver så uafhængig som muligt.

Der betyder eksempelvis, at sagsbehandler:
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 når borger henvender sig første gang skal overveje, om henvendelsen kan afsluttes 
ved at give råd og vejledning over telefonen.

 skal overveje, om indsatsen skal være genoptræning og/eller rehabiliteringsforløb 
inden eller samtidig med bevilling af hjælpemidler.

 Hvis borger har et rehabiliteringspotentiale, kan dette katalogs serviceniveau fra-
viges med den begrundelse, at der er lavet en konkret individuel vurdering ud fra 
kerneopgaven. Leder af Velfærdsrådgivningen, har udelukkende kompetencen her.

Der foretages en revurdering af borgerens behov, hvis borgerens funktionsevne ændres, 
eller hvis borgerens problemstilling og livssituation fordrer det.

Lovgrundlag
Serviceloven er en rammelovgivning, der beskriver rammerne for de indsatser, en kom-
mune skal tilbyde ældre og svækkede borgere for at understøtte, at de kan klare hver-
dagslivet. Loven præciserer, at formålet med den kommunale indsats er at fremme den 
enkelte borgers mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre 
livskvaliteten.
Det fremgår af loven, at kommunen er forpligtet til at fastlægge et serviceniveau for 
personlig pleje og praktisk hjælp samt træning.
Bevilling efter serviceloven sker i henhold til det kommunale serviceniveau og efter en 
konkret og individuel vurdering. Det vil sige, at hjælpen gives på baggrund af en helheds-
vurdering, hvor borgerens samlede situation, såvel fysisk, psykisk som socialt vurderes 
(ressourcer og potentialer for udvikling) og indgår i den faglige overvejelse i forhold til 
hvilke indsatser og omfanget af indsatser, borgeren er berettiget til. Der kan i helt særlige 
tilfælde afviges fra serviceniveauet, hvis det er nødvendigt for at sikre, at serviceloven 
bliver overholdt.

Bevilling af hjælpemidler/forbrugsgoder

Hjælpemidler, Serviceloven § 112. 
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

 i væsentlig grad afhjælper de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet
 er nødvendigt for at udøve et erhverv

Et hjælpemidlet er et udlån fra kommunen og vedbliver at være kommunens ejendom. 
Hjælpemidlet afleveres, når der ikke mere er behov for det i forhold til bevillingen, og 
borgeren forpligter sig til at vedligeholde hjælpemidlet i låneperioden. 
Kommunen foretager nødvendige reparationer.

Forbrugsgoder, Serviceloven § 113. 
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112 er 
opfyldt. 

Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på 
sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe.
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Et forbrugsgode kan have en specifik funktion til at kompensere for en nedsat eller tabt 
funktionsevne, og kan dermed fungere som et hjælpemiddel.
Der ydes ikke hjælp til forbrugsgoder under 500 kr., eller til forbrugsgoder der indgår i 
sædvanligt indbo, som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.

Forbrugsgoder bevilges efter nedenstående tre muligheder:

§113 stk. 3 (BK § 20, stk. 1) Der ydes støtte til 50 % af prisen på af et standard for-
brugsgode. Forbrugsgodet har en forbrugsgodeværdi, fungerer som et supplement og 
bliver borgerens ejendom. Der ydes ikke hjælp til udskiftning, batteriskift og reparation.

§ 113 stk. 4 (BK § 20, stk. 2 nr. 1 og stk. 2 nr. 2) Hvis borgers funktionsnedsættelse 
nødvendiggør en særlig indretning på forbrugsgodet, kan der gives tilskud til et dyrere 
produkt eller et produkt med en særlig indretning. Borgers egenbetaling svarer til 50 % af 
prisen på et standard forbrugsgode.  
Kommunen betaler de nødvendige merudgifter. Forbrugsgodet bliver borgerens ejendom. 
Der ydes 50 % tilskud til reparation af forbrugsgodet. Ved udskiftning ydes der tilskud til 
prisforskellen på et standard produkt og billigst egnede produkt.

§ 113 stk. 5 (BK § 20, stk. 5 – BK § 20, stk. 3) Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer 
som et hjælpemiddel, bevilges den som et udlån til borger. Forbrugsgodet afleveres 
tilbage til kommunen efter endt brug. 
Her ydes hjælp til udskiftning og nødvendig reparation.

Overordnede retningslinjer

Formålet med bevilling af hjælpemidler/forbrugsgoder er at medvirke til, at borgeren kan 
føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og så vidt muligt gøre borgeren 
uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

 Der bevilges bedst egnede og billigste hjælpemiddel på baggrund af en samlet vurde-
ring af behovet. Hedensted Kommune har indkøbsaftaler på en lang række hjælpe-
midler, og disse produkter vil ofte indfri kravet om det bedst egnede og billigste 
hjælpemiddel.

 Almindelig drift og vedligeholdelse af hjælpemidlet indgår ikke i ydelsen. Dog ydes 
der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt pr. borger pr. 
løbende 12 måneder. Dokumentation i form af kvittering skal foreligge.

 Små-hjælpemidler, der kan købes i almindelig handel, må borgeren selv købe/betale
 Udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder refunderes ikke, såfremt de er indkøbt/bestilt 

af borgeren inden bevilling foreligger.
 Der er ”Frit valg” for borgeren i forbindelse med valg af hjælpemiddel, se bilag nr. 1  
 Ved udskiftning kan der foretages en revurderes, svarende til en ny ansøgning.

Målgruppe og principper for bevilling

Målgruppen for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er personer med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne – uanset alder. Ved at lægge vægt på funktionsevnen betones, 
at det ikke er funktionsevnens art eller omfang, der er afgørende, men derimod følgerne af 
den nedsatte fysiske og psykiske funktion.
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En afgørelse indeholder en vurdering af eventuelle træningsmuligheder, som kan udsætte, 
minimere eller erstatte behovet for et hjælpemiddel/forbrugsgode. Øvrige samarbejds-
partnere som træningsterapeuterne kan inddrages i denne vurdering.

På hjælpemiddel-/forbrugsgodeområdet er de grundlæggende bevillingskriterier begrundet 
i lovgivningen, og kan opsummeres som principperne om varighed, væsentlighed og 
bedst egnede og billigste produkt.

Kriterierne angår først og fremmest varighedsprincippet. Heri ligger dels, at der ikke 
inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, dels 
at der i lang tid fremover skal være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte 
funktionsevne.

Hjælpemidlet/forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den ned-
satte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet. Dette væsentlighedsprincip 
beror på en konkret skønsmæssig vurdering af den enkelte ansøgning i forhold til ansøge-
rens samlede funktionsniveau og livssituation i øvrigt. Det beror således på en konkret 
individuel faglig vurdering, hvorvidt et ansøgt hjælpemiddel eller forbrugsgode i væsentlig 
grad vil kunne afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse.
Hedensted kommune lægger vægt på udførelse af daglige gøremål, derfor bevilges der 
ikke hjælpemidler til ture i de blå, transport til daghjem, familiebesøg og ferie.

Hjælpemidler/forbrugsgoder bevilges ud fra princippet om at de skal være bedst egnede 
og billigste. Hedensted Kommune har indgået indkøbsaftaler med en række leverandører 
for at opfylde princippet om bedst egnede og billigste hjælpemiddel, og har på denne 
baggrund fastsat et standardsortiment af hjælpemidler. 

Hjælpemidler/forbrugsgoder kompenserer for en manglende eller tabt funktionsevne. I 
bevillingen af et hjælpemiddel/forbrugsgode indgår vurderingen af det enkelte hjælpemid-
dels/forbrugsgodes kompensationsmuligheder i forhold til borgeren. Heri indgår en konkret 
vurdering af borgerens samlede livssituation og individuelle behov i forhold til at kunne 
opretholde hverdagens aktiviteter og gøremål.

Hjælpemidler/forbrugsgoder har også et forebyggende sigte. Dvs. at der ved bevillingen 
tages højde for, at borgerens funktionsniveau ikke forværres ved forkert brug af hjælpe-
midlet/forbrugsgodet eller ved forkert bevilget hjælpemiddel/forbrugsgode. Det forebyg-
gende sigte skal også sikre, at borgeren ved brug af hjælpemidlet/forbrugsgodet kan be-
vare sin selvstændige livsførelse, og derved kan forblive i stand til at klare dagligdags 
aktiviteter. Dermed forebygges eller udsættes at yderligere hjælp bliver nødvendig. Det 
forebyggende sigte kan dog aldrig alene være en begrundelse for at bevilge et hjælpe-
middel.

Lovgivningen om hjælpemidler hviler på følgende overordnede principper:
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Solidaritetsprincippet
Med dette princip menes, at hjælpen til handicappede finansieres kollektivt og tildeling er 
indkomstuafhængig. Solidariteten er hermed et afgørende grundlag for den offentlige 
forpligtigelse over for mennesker med et handicap.

Subsidiaritetsprincippet
Med dette princip menes, at det skal afklares om et ansøgt hjælpemiddel/forbrugsgode vil 
kunne bevilges ud fra anden lovgivning end Lov om Social Service. Med andre ord skal det 
afklares, om der er anden lovgivning, der går forud for Hjælpemiddelbekendtgørelsen i Lov 
om Social Service.

Kompensationsprincippet
Med dette princip menes, at borgeren kompenseres for sit handicap gennem valget af et 
egnet hjælpemiddel. Hvis hjælpemidlet har funktioner ud over at kompensere for et 
handicap, kan der fastsættes egenbetaling for denne del af hjælpemidlet/forbrugsgodet.

Mindsteindgrebsprincippet
Med dette princip menes, at hjælpemidlet, der bevilges til en borger, passer til borgerens 
behov. Der må ikke foretages mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til at 
opfylde behovet for kompensation.

Afgrænsning til anden lovgivning

Sygehussektor.

Indenrigsministeriets cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften 
afholdes af sygehusvæsenet, angiver retningslinjer for afgrænsningen.

Hjemmesygeplejen.

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 469 af 16. juni 2002 om 
hjemmesygepleje skal den enkelte kommunalbestyrelse sikre, at udøverne af hjemme-
sygeplejen har adgang til almindeligt anvendte plejehjælpemidler, således at den behand-
ling, som lægen har ordineret, umiddelbart kan iværksættes. Sundhedslovens § 138 
anvendes af sagsbehandlerne til bevilling af tryksårsforebyggende produkter.

Arbejdsmiljølovgivningen. 

Efter Arbejdsmiljølovgivningen er arbejdsgiver forpligtet til at stille egnede tekniske hjæl-
pemidler og nødvendige personlige værnehjælpemidler til rådighed for arbejdstagerne. 
Som eks. kan nævnes hjælpemidler, som plejepersonalet bruger ved forflytning og pleje af 
bevægelseshandicappede personer: plejesenge, lifte, vende-systemer, bækkenstole mm. 
Bevilges af de trænende- eller sagsbehandlende terapeuter.

Hjælpemidler i botilbud, daginstitutioner, klubber, døgninstitutioner.

Hjælpemidler, der er basisinventar eller er til fælles brug for personer i et botilbud, en 
daginstitution, en klub eller døgninstitution, stilles til rådighed af det pågældende sted. Det 
kan eks. dreje sig om standard plejesenge, badeværelses- og toiletindretninger med toilet-
forhøjere, bade-/bækkenstole, ramper, transportkørestole, ståborde mm. Hjælpemidler, 
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der er personlige og alene anvendes af den enkelte og medtages under ophold uden for et 
af de nævnte steder, er ikke basisinventar.

Træningsområdet.

Redskaber, hjælpemidler, der midlertidigt er behov for i forbindelse med genoptræning, 
udlånes efter Sundhedslovens § 140. Der er lavet et afklaringskatalog ml. Region Midt og 
de enkelte kommuner, hvoraf det fremgår at kommunerne leverer de hjælpemidler, der er 
behov for i forbindelse med en genoptræningsplan. 
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/vaerktojskasse/hjalpemidler-og-
behandlingsredskaber/afklaringskatalog.pdf
Bevilges af de trænende- eller sagsbehandlende terapeuter.

Uddannelsessektoren.

Specialpædagogisk bistand kan efter bekendtgørelse nr. 1373 af 15. december 2005 om 
folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i 
folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyn og støtte, herunder særlige undervis-
ningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med under-
visningen af eleven. Den specialpædagogiske bistand tilbydes efter bekendtgørelse nr. 356 
af 24. april 2006 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har 
påbegyndt skolegangen.

Merudgift.

Efter Serviceloven §§ 41 og 100 kan der gives hjælp til dækning af nødvendige merudgif-
ter ved forsørgelsen af henholdsvis børn og voksne på grund af nedsat funktionsevne.

Beskæftigelsessektoren.

Med Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 74, 76, 77 og 100 kan der til personer med 
begrænsninger i arbejdsevnen ydes tilskud til hjælpemidler i form af bl.a. arbejdsredskab-
er og arbejdspladsindretning.

Samarbejdsaftale
Kommunikation og Teknologi, Horsens
Hedensted Kommune har samarbejdsaftale med Kommunikation og Teknologi i Horsens på 
områderne syn, hørelse, tale og teknologiområdet. Det vil sige, at borgeren over 18 år kan 
kontakte Kommunikation og Teknologi vedr. specialrådgivning på områderne syn, hørelse, 
tale og teknologi. Børn skal henvises af sagsbehandler.
Kommunikation og Teknologi vejleder, afprøver og indstiller til afgørelse. Kommunen 
træffer afgørelse. 

Udenbys borgere
Hedensted kommune har besluttet at sagsbehandle på de borgere, som er flyttet til en 
anden kommune med Hedensted kommunes medvirken.
Har kommunen ikke medvirket, f.eks. flytning til plejecenter, handler opholdskommunen.

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/vaerktojskasse/hjalpemidler-og-behandlingsredskaber/afklaringskatalog.pdf
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/vaerktojskasse/hjalpemidler-og-behandlingsredskaber/afklaringskatalog.pdf
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Indkøbsaftaler
Hedensted kommune deltager i et indkøbsfællesskab med Odder og Horsens kommuner.
Vi er forpligtet på at anvende disse produkter, når det er muligt i forhold til borgers behov.
Tricommerce benyttes til indkøbsaftaler, jævnfør https://hho.tricommerce.dk/login/#/

Udlevering og returnering af hjælpemidler
Hjælpemidler efter SEL §§ 112 og 113 
Leveres og afhentes af hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemidler efter Arbejdsmiljøloven
Leveres og afhentes af hjælpemiddeldepotet.

Træningshjælpemidler efter SUL § 140 
Skal afhentes og returneres af borger på hjælpemiddeldepotet i Løsning, når hjælpemid-
lerne med rimelighed kan transporteres i en almindelig personbil.

Boligskift
Hvis borger skifter bolig varigt eller midlertidigt, f.eks. til korttid, er borger selv ansvarlig 
for at flytte sine hjælpemidler, både personlige og arbejdsmiljømæssige, på linje med sit 
øvrige bohave. Man kan låne en vogn til plejesenge på hjælpemiddeldepotet.

https://hho.tricommerce.dk/login/#/
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1.0 Tryksårsforebyggende hjælpemidler

Madrasser, trykaflastende
Ydelsestype Madrasser, trykaflastende

Lov Sundhedsloven § 138

Beskrivelse Skum-eller luftmadras m. særlig trykaflastende effekt.

ISO nr. 04 33 06

18 12 18

Bevillingskriterier Bevilges til borgere, der har tryksår, trykspor eller i 
væsentlig grad er tryksårstruet i den liggende stilling.

Belastningen kan ikke afhjælpes på anden vis, fx af hæl-
beskyttere, venderegime, indstilling af liggeflade på seng 
mm. 

Serviceniveau Typen af trykaflastende madras afhænger af graden af 
risiko for trykproblemer.

Risikoen vurderes i forhold til 4 niveauer:
19-23: ingen risiko
15-18: lav risiko
13-14: middel risiko
12 eller mindre: høj risiko

Trykrisiko scores af plejen i CSC, formularer ”Vurdering af 
trykrisiko”. Herefter sendes advis til sagsbehandlende 
terapeut.
Der bevilges ikke trykaflastende madrasser af komfort 
hensyn.

Tilbehør Pumpe 
Evt. undermadras alt afhængig af madrastype.

Afgrænsning Sygehussektoren (ved behandling i særlige tilfælde)

I ganske særlige tilfælde kan trykaflastende madras 
bevilges efter SEL § 112, når den fremmer et væsentligt 
højere aktivitetsniveau om dagen.
Afprøvning skal gå forud for en evt. bevilling.

Bemærkninger Obs: Er der brug for anvendelse af forhøjet sengehest? Se 
på den samlede madrashøjde i forhold til sengeheste.

Brugsanvisninger til de forskellige madrasser ligger på 
intranettet. Social omsorg/vejledninger faglig oplysning/ 
hjælpemidler. Justering foretages af plejen. Behovet bør 
revurderes efter 3 måneder.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 

Almindeligt vedligehold og rengøring påhviler borger. 
Reparation/udskiftning kan bevilges.
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hjælpemidlet Eventuelle driftsudgifter.

Indkøbsaftale Ja. 

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Puder, trykaflastende
Ydelsestype Puder, trykaflastende

Lov Sundhedsloven § 138

Beskrivelse Siddepuder fremstillet til trykaflastning til kørestole eller 
almindelige stole.

ISO nr. 04 33 03

18 10 06

Bevillingskriterier Bevilges til borgere, der har tryksår, trykspor eller i 
væsentlig grad er tryksårstruet i den siddende stilling.

Serviceniveau Standardprodukt. (Luft, skum, gele). Kan i særlige 
tilfælde være specialfremstillet.
Der bevilges ikke trykaflastende puder af komforthensyn. 

Der kan i særlige tilfælde bevilges en ekstra pude, hvor 
borger ikke selv kan flytte puden forsvarligt, eller har 
hjælp dertil.

Tilbehør Betræk. Ved behov for inkontinensbetræk, kan der evt. 
bevilges et ekstra betræk.

Afgrænsning

Bemærkninger Tryksårsrisikoen vurderes ud fra kriterierne lav, middel, 
høj-risiko.

Pudernes behandlingseffekt inddeles efter samme 
kriterier. Oversigt over puder ligger på Q drevet.

Vær opmærksom på om andre tiltag evt. bør sættes i 
værk f.eks., aflastning på anden vis, vurdering af 
siddestilling, tid i siddende stilling. 

Justering foretages af sagsbehandlende terapeut, evt. i 
samarbejde med plejen. Behovet bør revurderes efter 3 
mdr.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 

Almindeligt vedligehold og rengøring påhviler borger. 
Reparation/udskiftning kan bevilges.
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hjælpemidlet

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter.

Revideret dato / år

Tryksårsforebyggelse, diverse hjælpemidler
Ydelsestype Tryksårsforebyggelse, diverse 

hjælpemidler

Lov Sundhedsloven § 138

Beskrivelse Hæl- og fodaflaster, albueaflaster, ørepuder, 
toiletpolstring

ISO nr. 09 06 21

09 06 12

09 12 81

18 12 15 04

Bevillingskriterier Bevilges til borgere, der har tryksår, trykspor eller i 
væsentlig grad er tryksårstruet.

Serviceniveau Standardprodukt. (Luft, skum, gele)

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Justering foretages af plejen i samarbejde med 
sagsbehandlende terapeut.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Almindeligt vedligehold og rengøring påhviler borger. 
Reparation/udskiftning kan bevilges.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter.

Revideret dato / år
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2.0 Personlig pleje

Hjælpemidler til af- og påklædning

Hjælpemidler/boligindretninger til bad

Badekarsbræt
Ydelsestype Badekarsbræt

Lov Lov om Social Service § 112

Beskrivelse Badekarsbræt/sæde til montering på badekarrets kanter

ISO nr. 09 33 03

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med nedsat balance og ståfunktion, 
når det skønnes nødvendigt, at ansøger skal sidde for at 
kunne bade selvstændigt eller med hjælp.

Serviceniveau Standardprodukt. 

Tilbehør Håndgreb

Afgrænsning Sygehusene. (midlertidigt behov)

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Badekarstol, drejelig
Ydelsestype Badekarstol, drejelig

Lov Lov om Social Service § 112

Beskrivelse Svingbar plastik stol med låsbart sædedrej. Monteres på 
badekarrets kanter.

ISO nr. 09 33 03
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Bevillingskriterier Bevilges til borgere med nedsat balance og ståfunktion, 
når det skønnes nødvendigt, at ansøger skal sidde for at 
kunne bade selvstændigt eller med hjælp.

Behovet kan ikke afhjælpes med badebænk eller bade-
karsbræt.

Serviceniveau Standardprodukt. 

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Badebænk
Ydelsestype Badebænk

Lov Lov om Social Service § 112

Beskrivelse Badetaburetter og badebænke med mulighed for 
montering af ryglæn og eventuelt armlæn. Kan have 
håndgreb.

ISO nr. 09 33 03

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med nedsat balance og ståfunktion, 
når det skønnes nødvendig, at ansøger skal sidde for at 
kunne bade selvstændigt eller med hjælp.

Serviceniveau Standardprodukt. 

Tilbehør Ryglæn.

Afgrænsning Sygehusene: 
Ved midlertidigt behov uden Genoptræningsplan
Træning:
Ved midlertidigt behov med en Genoptræningsplan.
Sul § 140
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Arbejdsmiljø:

Bemærkninger Ved midlertidigt behov kan den udlånes i forhold til 
genoptræningsplan, eller som udlån fra sygehuset. 
Ellers vil det være muligt for borger at anskaffe en 
badebænk i almindelig handel.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse

Indkøbsaftale Ja 

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Forhøjer klodser og forhøjer ben
Ydelsestype Forhøjer klodser og forhøjer ben

Lov Lov om Social Service § 112

Beskrivelse Anordninger som placeres under benene på møbler med 
henblik på at forøge benenes længde.

ISO nr. 18 15 03 

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, som har svært ved at rejse sig fra 
møbler.

Bevilliges til at forhøje bord f.eks. i forbindelse med 
bevilling af høj kørestol.

Serviceniveau Standardprodukt. 
Der bevilliges i almindelighed kun forhøjere til ét 
siddemøbel og ét bord. 

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ægtefælles seng forhøjes normalt ikke. 

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale
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Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Hårvaskebakke
Ydelsestype Hårvaskebakke 

Lov Lov om Social Service § 112

Beskrivelse Fritstående, højdeindstillelig, kipbar hårvaskebakke med 
afløbsslange på stativ til brug ved vask eller kørestol. 
Oppustelig hårvaskebakke samt andre typer til brug i 
seng.

ISO nr. 09 39 03

Bevillingskriterier Bevilges til borgere, der ved hjælp af hårvaskebakke kan 
blive selvhjulpne i forbindelse med hårvask.

Serviceniveau Standardprodukt. 

Tilbehør

Afgrænsning Sygeplejedepot: 
Hvis hårvaskebakke er et nødvendigt arbejdsredskab for 
hjemmeplejen.

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter (ikke sygeplejedepot)

Revideret dato / år

Positionering – seler, bælter og veste
Ydelsestype Positionering - seler, bælter og veste 

Lov Lov om Social Service § 112 

Beskrivelse Udstyr, der anvendes til sikring af korrekt og hensigts-
mæssig siddestilling og /eller sikrer, at borgeren ikke 
skrider eller arbejder sig ud af stolen.
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ISO nr. 09 07 81

Bevillingskriterier Bevilges til borgere, når det er nødvendigt af hensyn til 
borgerens siddestilling og /eller sikkerhed.

Serviceniveau Standardprodukter

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Siddestillingsanalyse bør gå forud for bevilling af seler. 
Vær opmærksom på bestemmelserne omkring 
magtanvendelse.

Plejen, som er tilknyttet borgeren, har ansvar for at 
vurdere, om der i det konkrete tilfælde er tale om magt-
anvendelse og at iværksætte de nødvendige foranstalt-
ninger i den forbindelse.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence  Sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Toiletarmlæn
Ydelsestype Toiletarmlæn

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Armlæn, som kan monteres typisk på toiletkummen.

ISO nr. 09 12 24 02

Bevillingskriterier Til borgere med nedsat kraft og/eller balance, som ved 
hjælp af toiletarmlæn kan blive selvhjulpne i at rejse og 
sætte sig fra/på toilettet, samt kan sidde sikkert. 

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning
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Bemærkninger Kan være en erstatning for montering af greb i væg.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Toilet-badestol med el-funktioner
Ydelsestype Toilet-badestol med el-funktioner

Lov Arbejdsmiljøloven

Beskrivelse Elektrisk kipbar og/eller højdeindstillelig toilet-badestol på 
4 låsbare hjul, med ryglæn, fodstøtter og spand.

ISO nr. 09 12 03 23

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med nedsat eller ophørt gangfunktion 
eller balance. Kan kun bevilges, når det ikke er muligt at 
håndtere opgaverne med borger siddende i manuel 
betjent kipbar og manuel højdeindstillelig toiletstol.

Skal kriterier:

 Der skal være dagligt behov for anvendelse af el-
toilet-badestol 

 Stolen anvendes til bad og toilet
 Behov for forflytning med lift

Kan kriterier:

 Borger er tung
 Borger har svært ved at samarbejde
 Borger modarbejder
 Behov for megen pleje af fødder og ben, og borger 

kan ikke løfte benet
 Borger kan ikke selv hjælpe til
 Mange plejeopgaver løses siddende i toilet-badestol

Ovenstående punkter skal ikke alle være opfyldt, og and-
re argumenter kan også veje med. Dog skal det i den en-
kelte situation vurderes, at arbejdet med borgeren i bade-
situationer er meget belastende for hjælperen og at be-
lastningerne i høj grad kan afhjælpes af elektrisk toilet- 
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badestol. 

Serviceniveau Særlige tilfælde.

Tilbehør Lader til stol, nakkestøtte, specialsæde, bøjle og diverse 
efter behov.

Afgrænsning

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Toilet-badestol med hjul
Ydelsestype Toilet- badestol med hjul

Lov Lov om social service § 112.

Arbejdsmiljø.

Beskrivelse Toiletstol med 4 hjul, bremser, fodstøtter, ryglæn, 
armlæn og bækken/spand. Evt. højdestilbar.

ISO nr. 09 12 03 21

Bevillingskriterier Til borgere med stærkt nedsat eller ingen gangfunktion og 
som har vanskeligt ved at transportere sig til eget toilet, 
eller det ikke er muligt at komme ud på eget toilet.

Serviceniveau Standardprodukt m. fodstøtter og bækken/spand.

Tilbehør Nakkestøtte, specialsæde, bøjle og diverse efter behov.

Afgrænsning Sygehussektoren (midlertidigt behov)

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring.

Indkøbsaftale Ja
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Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Toilet-badestol med manuelt kip
Ydelsestype Toilet- badestol med manuelt kip

Lov Arbejdsmiljøloven

Beskrivelse Kipbar toilet- badestol på 4 låsbare hjul og 
højdeindstillelig med ryglæn, fodstøtter og spand

ISO nr. 09 12 03 22

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med nedsat eller ophørt gangfunktion 
eller balance. 

Kan kun bevilges når det ikke er muligt at placere 
borgeren i en toilet- badestol uden kip. 

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør Nakkestøtte, specialsæde, bøjle og diverse efter behov.

Afgrænsning

Bemærkninger Bevilges fortrinsvis i forbindelse med brug af personløfter.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring 

Indkøbsaftale Ja

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Toiletforhøjer
Ydelsestype Toiletforhøjer

Lov Lov om Social Service § 112

Beskrivelse Toiletsæde med forhøjelse til montering på eget toilet.

ISO nr. 09 12 18 01
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Bevillingskriterier Til borger med nedsat kraft og/eller balance, som ved 
hjælp af toiletforhøjer, kan blive selvhjulpen i at rejse og 
sætte sig fra/på toilettet, samt kan sidde sikkert. 

Serviceniveau Standardprodukt i forskellige højder.

Tilbehør Armlæn, skråtstillet sæde og andet tilbehør kan bevilges 
ved behov.

Afgrænsning

Bemærkninger Hvis løs toiletforhøjer skønnes egnet, kan denne løsning 
foretrækkes.

Der bevilges ikke forhøjer-sokkel til toilettet, med mindre 
at en forhøjer, ikke kan fungere.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale Ja 

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Toiletforhøjer – fritstående på ben
Ydelsestype Toiletforhøjer - fritstående på ben

Lov Lov om Social Service § 112

Beskrivelse Toiletstol med stænkskærm eller spand. Med højdestilbare 
ben.

ISO nr. 09 12 12 01

Bevillingskriterier Til borgere med nedsatte kræfter og/eller stærkt nedsat 
gangfunktion som har vanskeligt ved at rejse og sætte sig 
på eget toilet, eller ikke kan færdes til og fra eget toilet.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør Specialudstyr ved behov.

Afgrænsning Sygehussektoren (midlertidigt behov)

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 

Vedligeholdelse og rengøring.
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hjælpemidlet

Indkøbsaftale Ja

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Toiletstøtter
Ydelsestype Toiletstøtter

Lov Lov om social Service § 116

Beskrivelse Armstøtter, som monteres i væg eller gulv.

ISO nr. 18 18 11 

Bevillingskriterier Til borgere, som ved hjælp af toiletstøtter bliver selv-
hjulpne eller delvis selvhjulpne i toiletsituationen.

Det forudsættes, at toiletarmlæn monteret på toilettet 
ikke kan fungere.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør Toiletrulleholder

Afgrænsning

Bemærkninger Med mindre at der ved bevilling er aftalt nedtagning og 
retablering foretages dette ikke.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Toiletsæde med skylle og tørrefunktion
Ydelsestype Toiletsæde med skylle og tørrefunktion

Lov Lov om Social service § 116.
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Beskrivelse Toiletsæde til montering på almindeligt toilet, som har 
indbygget skylle- og tørrefunktion. 
Skal tilsluttes strøm og vand. 

ISO nr. 09 12 36-04

Bevillingskriterier Bevilliges, hvis borgeren ved hjælp af toiletsæde med skylle- 
og tørrefunktion bliver selvhjulpen i forbindelse med toilet-
besøg. Borger kan selv kunne klare forflytning og at trække 
bukser op/ned.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Bør afprøves før bevilling. Toiletbesøg tager meget lang tid. 
Kan ikke monteres på alle toiletter.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

3.0 Mobilitet

Gangredskaber

Gangstol uden styr
Ydelsestype Gangstol uden styr 

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Gangstole uden styr til manuel styring og med hjul. Med 
sæde eller sele der støtter kroppen under gang.

ISO nr. 12 06 09 05

Bevillingskriterier Borgere med nedsat balance, styrke, udholdenhed 
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og/eller nedsat gangdistance.

Gangstol bevilliges, hvis den skønnes nødvendig for at 
borgeren kan færdes sikkert i dagligdagen.

Det er en forudsætning for bevilling at borger bliver i 
stand til at udføre aktiviteter, som ikke kan udføres 
siddende.

Borger skal kunne færdes selvstændigt.

Serviceniveau Standardprodukt
Nødvendige justeringer foretages efter behov.

Tilbehør Efter individuel vurdering kan leveres diverse tilbehør.

Afgrænsning Træning.

Bemærkninger Bevilges hovedsageligt til børn

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Gangstol uden styr – primært børn
Ydelsestype Gangstol uden styr - primært børn

Lov Lov om Social service § 112

Beskrivelse Gangstole uden styr til manuel styring og med hjul. Med 
sæde eller sele der støtter kroppen under gang.

ISO nr. 12 06 09 05

Bevillingskriterier Det er en forudsætning for bevilling;

 At borger bliver i stand til at udføre daglige væsentlige 
aktivitet, som ikke kan udføres siddende;

eller

 At borger opnår at kunne færdes selvstændigt og 
målrettet, der skal ikke lægges vægt på kvaliteten af 
gangen (gangmønster) af hensyn til evt. træning.
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Ved bevilling til børn skal der lægges vægt på at fremme 
udvikling.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør Efter individuel vurdering kan leveres diverse tilbehør.

Afgrænsning Behandling
Træning

Bemærkninger Bevilges hovedsageligt til børn.

Ved ansøgning på NF Walker, skal man være obs på, at 
der altid bevilges billigst egnet løsning.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring 

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato/år

Rollator
Ydelsestype Rollator

Lov Lov om Social service § 112

Beskrivelse Et højdeindstilleligt ganghjælpemiddel med 3-4 hjul, med 
bremser og hvilesæde.

ISO nr. 12 06 06

Bevillingskriterier Borgere med nedsat balance, styrke, udholdenhed 
og/eller nedsat gangdistance.

Rollator bevilliges, hvis den skønnes nødvendig for at 
borgeren kan færdes sikkert i dagligdagen.

Serviceniveau Standardprodukt. 
Der bevilges som udgangspunkt én rollator, enten til 
indendørs brug, udendørs brug eller til en kombination 
heraf.

Tilbehør Tilbehør kan f.eks. være kurv, iltflaskeholder, stokke-
holder, bakke, lufthjul, rygrem, slæbebremse, 
underarmsstøtte eller en-håndsbetjening.
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Afgrænsning Sygehussektoren (midlertidig brug)
Træningsområdet

Bemærkninger I særlige tilfælde hvor det skønnes, at borgeren kan blive 
helt selvhjulpen, kan der bevilges 2 rollatorer f.eks. ved 
niveauforskelle. Der bevilliges ikke rollator af hensyn til:

 behov på dagcenter/daghjem.
 af hensyn til træningsbehov 
 transport af varer

Lås bevilges ikke. Reparation /udskiftning / justering af 
bremser samt udskiftning af hjul kan bevilliges.

Ombytning fra én type rollator til en anden type bevilges 
kun, hvis ombytningen afhjælper væsentlige daglige 
behov.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse 

Indkøbsaftale Ja

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Rullebord / bakkebord
Ydelsestype Rullebord / bakkebord

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Manuelle transporthjælpemidler med hjul, med eller uden 
håndtag og med en plan flade til transport af gods. 

ISO nr. 24 36 12 01

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere med nedsat gangfunktion, som 
samtidig har et dagligt og væsentligt behov for at 
transportere ting i hjemmet, når ikke der findes andre 
måder at transportere tingene på.

Serviceniveau Standardprodukt.

Tilbehør  

Afgrænsning

Bemærkninger Andre muligheder f.eks. rollator m. bakke skal være 
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afprøvet.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Stokke
Ydelsestype Stokke

Lov Lov om Social service § 112

Beskrivelse Stokke:

 Albuestokke, enkeltindstillelige
 Albuestokke, dobbeltindstillelige
 Underarmsstokke, aksil stokke
 Fire-punktstokke

 Tilbehør til stokke
 Specialtilpasning af stokke 

ISO nr. 12 03

Bevillingskriterier Borgere med nedsat balance, styrke, udholdenhed og/eller 
nedsat gangdistance.

Stok bevilges, hvis den skønnes nødvendig for at borgeren 
kan færdes sikkert i dagligdagen og almindelig stok ikke 
kan afhjælpe problemet.

Serviceniveau Standardprodukt
Der bevilges 1-2 stokke, alt efter hvad der vurderes 
nødvendigt.

Tilbehør Stokkeholdere (frø, magnet og lign.)

Afgrænsning Sygehuset (midlertidigt behov)

Bemærkninger Dupper med is pigge: 
I almindelighed bevilliges ikke dupper med is pigge, da 
det ikke anses for et væsentligt dagligt behov.

Sammenklappelig stok bevilges ikke. Almindelig 
spadserestok m/u anatomisk greb bevilges ikke. 
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Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse, herunder også udskiftning 
af duppe. 
Almindelige dupper og universale dupper kan købes 
online.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Ståstøttestol
Ydelsestype Ståstøttestol

Lov Lov om Social service § 112 eller 113.

Anses som et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt 
indbo. 
Principafgørelse 36-16 og 32-16.

Beskrivelse En høj højdeindstillelig stol beregnet til at støtte den 
stående stilling.

ISO nr. 18 09 06 05

Bevillingskriterier Bevilges ikke.

Serviceniveau

Tilbehør

Afgrænsning Undervisningssektoren og Aktivloven

Bemærkninger Er der et væsentligt og dagligt behov for en centralbremse 
– skal man være obs på at arbejdsstole m. centralbremse 
kan bevilges.

Vi har en ståstøttestol (HMI 87291-1) på depotet, som 
kan udlånes til afprøvning i 7-14 dage. 

Borger skal selv hente og returnere låne-stolen.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale
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Kompetence Sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Kørestole

Bord til kørestol
Ydelsestype Bord til kørestol

Lov Lov om Social service § 112

Beskrivelse Kørestolsborde og andre borde til montering på kørestole.

ISO nr. 18 10 24 - 01

Bevillingskriterier Bevilliges til kørestolsbrugere, som dagligt har behov for 
bord på kørestolen. 

For eksempel fordi borgeren

 ikke kan anvende spisebord
 altid har behov for at have drikkevarer eller 

lignende ved kørestolen
 har behov for, lejring af arm eller lignende.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Vær opmærksom på bestemmelserne omkring 
magtanvendelse, hvis borger hindres i at rejse sig.

Plejen, som er tilknyttet borgeren har ansvar for at vurde-
re, om der i konkrete tilfælde er tale om magtanvendelse 
og at iværksætte de nødvendige foranstaltninger i den 
forbindelse.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring 

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeut

Revideret dato / år
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Kørestol, aktiv
Ydelsestype Kørestol, aktiv

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse En kørestol med 4 hjul, sæde, indstillelig ryg, armlæn/ 
frakkeskånere og fodstøtter. Drivhjul er aftagelige. 
Kørestolen kan have krydsramme eller fastramme. Der er 
mulighed for indstilling af hjulenes placering.

ISO nr. 12 22 03

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere med stærkt nedsat eller ophørt gang-
funktion, hvis eneste mulighed for at færdes selvstændigt 
er vha. kørestol. Der skal være dagligt behov. 

Individuelt tilpasset, krydsramme:

• Borger med stort kørselsbehov

• Borger kan selv køre stolen

• Borger har behov for en individuel tilpasning af stolen, 
da den benyttes en stor del af døgnets timer

• Borger har svært ved selvstændigt at foretage 
   forflytning- er, hvilket betyder at stolen benyttes i 
   hovedparten af døgnets timer.

Manuel aktiv kørestol, fastramme:

• Borgere med stort kørselsbehov

• Borger med meget stort behov for manøvrering og 
   aktionsradius ved egen hjælp 

• Borger har behov for individuel tilpasning i en sådan
   grad at en standard krydsrammestol ikke vil kunne 
   benyttes.

• Borger har behov for specielt lette køreegenskaber for
   ved egen hjælp at kunne betjene kørestolen og blive så 
   selvhjulpen som muligt. 

• Borger har svært ved selvstændigt at foretage forflyt-
   ninger, således at stolen benyttes i hovedparten af
   døgnets timer.

Serviceniveau Ofte kan en standardkørestol tilpasses i en sådan grad, at 
den kan anvendes som aktiv kørestol.
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Tilbehør Tilbehør og tilpasning (f.eks. pude, speciel ryg) bevilliges 
efter behov. 

Afgrænsning Sygehussektoren (midlertidigt behov)
Træning
Undervisningssektoren / jobcenter

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring påhviler borger (f.eks. 
udgifter til pumpe, dæk, slanger og eventuelle lapninger) 

Det påhviler borger at udskifte det 1. sæt dæk og slanger 
årligt. Er der behov for yderligere udskiftninger, kan der 
søges bevilling til disse, mod dokumentation af betaling 
for det 1. skift.

Indkøbsaftale Ja

Kompetence Sagsbehandlende terapeut

Revideret dato / år

Kørestol, komfort
Ydelsestype Kørestol, komfort

Lov Lov om Social service § 112

Beskrivelse Kørestol med polstret sæde og ryg. 

Oftest mulighed for manuelt eller elektrisk betjening af 
kip- og rygfunktion.

Mange muligheder for individuel tilpasning af siddestilling.

ISO nr. 12 22 03 

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere med stærkt nedsat eller ophørt 
gangfunktion, hvis eneste mulighed for at færdes er vha. 
kørestol. 

Komfort kørestol kan bevilliges, når det er nødvendigt for 
at opretholde/variere en stabil siddestilling.

Der skal være dagligt behov. Aktiv eller standard kørestol 
kan ikke tilgodese det væsentlige behov. 

Elektrisk betjening af kip- og rygfunktioner kan bevilges, 
når borger: 
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 er meget tung for hjælper
- her vurderes pladsforhold, hyppighed og formål

 relevant selvstændigt kan benytte disse
Serviceniveau

Tilbehør Tilbehør og tilpasning bevilges efter behov. 

Afgrænsning

Bemærkninger Bevilges ikke som erstatning for f.eks. hvilestol eller hvil i 
sengen.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring påhviler borger (f.eks. 
udgifter til pumpe, dæk, slanger og eventuelle lapninger) 

Det påhviler borger at udskifte det 1. sæt dæk og slanger 
årligt. Ved behov for yderligere udskiftninger, søges der 
om bevilling heraf, mod dokumentation af betaling for 1. 
skift.

Indkøbsaftale Ja 

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Kørestol, sport
Ydelsestype Kørestol, sport

Lov Lov om Social Service § 112

Beskrivelse Kørestol, som udelukkende benyttes i forbindelse med 
udøvelse af sport.

ISO nr. 12 22 03

Bevillingskriterier Der bevilliges ikke hjælpemidler til leg og fritid, idet det 
ikke i almindelighed og i væsentlig grad kan lette den 
daglige tilværelse i hjemmet.

Serviceniveau

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Kan evt. søges som merudgift § 100/41 eller ved fonde.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
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hjælpemidlet

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeut

Revideret dato / år

Kørestol, transport
Ydelsestype Kørestol, transport

Lov Lov om Social service § 112

Beskrivelse En standardkørestol med 4 hjul, armlæn/frakkeskåner og 
fodstøtter. 

ISO nr. 12 22 03

Bevillingskriterier Nedsat gangfunktion i en sådan grad, at borgeren er 
begrænset i at færdes sikkert i eller udenfor egen bolig.

Der skal være et væsentligt og stort set dagligt behov for 
anvendelse af kørestol til transport, ca. 4-5 x ugen, til 
daglige gøremål.

Serviceniveau Standardprodukt m. krydsramme

Indkøb af dagligvarer:
Det skal afklares, hvorledes det kan tilgodeses

 Andre i husstanden
 Udbringning fra lokal købmand
 Mulighed og evne til at handle online

Hvis behovet kan dækkes ved ovenstående, beregnes 
denne aktivitet ikke med i borgers daglige væsentlige 
behov for transport.
Det vurderes i forhold til borgers livssituation, hvor ofte 
det er væsentligt at handle i løbet af en uge.

Tilbehør Standardpude. Som udgangspunkt udføres der ikke 
særlige tilpasninger eller bevilges særligt tilbehør.

Afgrænsning Sygehussektoren
Træning 

Bemærkninger Bevilges bl.a. ikke: 

 af hensyn til behov på dagcenter/daghjem eller i fbm. 
transport dertil

 til ture i det blå
 til midlertidig behov (f.eks. ferie, udflugter og besøg)
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Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring påhviler borger (f.eks. 
udgifter til pumpe, dæk, slanger og eventuelle lapninger) 

Det påhviler borger at udskifte det 1. sæt dæk og slanger 
årligt. Er der behov for yderligere udskiftninger, kan der 
søges bevilling til disse, mod dokumentation af betaling 
for det 1. skift.

Indkøbsaftale Ja

Kompetence Sagsbehandlende terapeut

Revideret dato / år

El-kørestol
Ydelsestype El-kørestol

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Kørestole som drives af en elektrisk motor, og hvor 
styringen sker ved hjælp af motoriseret styring, fx 
joystick.

ISO nr. 12 23 06

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere med stærkt nedsat eller ophørt gang-
funktion, hvis eneste mulighed for at færdes indendørs og 
/ eller udendørs er ved hjælp af el-kørestol. 

Der skal være tale om en svær funktionsnedsættelse, 
samt at en manuel kørestol ikke kan betjenes, - selv over 
korte afstande. Ansøgeren skal i væsentlig grad kunne 
færdes selvstændigt i el-kørestolen samt manøvrere den 
på sikker vis. 
Væsentlige el-funktioner bevilges efter en individuel 
vurdering.

Borgere med et kendt misbrug (medicin, alkohol og rus-
midler) kan kun bevilges en el-kørestol, hvis det lægeligt 
dokumenteres at misbruget er under behandling/kontrol 
og ikke vil påvirke evnen til at kunne færdes forsvarligt.

Serviceniveau Ved valg af el-kørestol tages der hensyn til om kørestolen 
primært skal bruges indendørs eller om den skal kunne 
klare udendørs terræn.
Der kan ydes støtte til udskiftning og montering af 
batterier.
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Tilbehør Tilbehør og tilpasning (f.eks. speciel ryg, ledsagerstyring) 
bevilliges efter behov. 

Afgrænsning

Bemærkninger Hvis el-kørestolen udelukkende skal benyttes til at færdes 
udenfor hjemme, skal bevillingskriterierne for el-scootere 
benyttes.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Udgifter til dæk, slanger og eventuelle lapninger. Pumpe 
og evt. kørestolstaske.

Det påhviler borger at udskifte det 1. sæt dæk og slanger 
årligt. Ved behov for yderligere udskiftninger, søges der 
om bevilling til disse, mod dokumentation af betaling for 
1. skift.

Indkøbsaftale Ja 

Kompetence Sagsbehandlende terapeut/leder

Revideret dato / år

Hjælpemotor / drivaggregater til manuel kørestol
Ydelsestype Hjælpemotor/drivaggregater 

til manuel kørestol

Lov Lov om Social service § 112

Beskrivelse  Elektriske motoraggregater (inkl. batterienhed) til 
montering på manuel kørestol for fremdrivning.

 Aggregater til manuel fremdrift, der kan monteres på 
manuel kørestol.

ISO nr. 12 24 09

Bevillingskriterier A) Brugerbetjent: Bevilliges til borgere med stærkt nedsat 
eller ophørt gangfunktion eller til borgere med et 
væsentligt skånebehov, hvis eneste mulighed for at 
færdes inden- og/ eller udendørs, er vha. kørestol med 
drivaggregat. Der skal være et betydeligt dagligt behov.

Der skal være tale om så svær funktionsnedsættelse, at 
manuel kørestol ikke kan betjenes - selv over korte 
afstande. Ansøgeren skal i væsentlig grad kunne færdes 
selvstændig i kørestolen med hjælpemotoren. På linje 
med kriterier for el-kørestol.

B) Hjælperbetjent: Kan bevilliges, hvis kørestolsbruger 
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ikke selv kan fremdrive kørestolen, og hjælperen ikke er i 
stand til at skubbe kørestolen uden hjælpemotor udendørs 
i nærområdet. Borger og kørestol skal samlet have en 
vægt på over 130 kg.

Der skal være et væsentligt og stort set daglig behov for 
brug af hjælpemotor til daglige gøremål (4-5x ugen). På 
linje med kriterier for en transportkørestol.

Serviceniveau Der kan ydes støtte til udskiftning og montering af batteri.

Tilbehør

Afgrænsning Arbejdsredskab

Bemærkninger Hvis behovet for hjælpemotor ligger hos plejen/ansat 
personale, anses det for et arbejdsredskab, og kan som 
sådan ikke bevilliges efter § 112.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring 

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeut

Revideret dato / år

Kørepose
Ydelsestype Kørepose

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Faconsyet kørepose

ISO nr. 09 03 03 

Bevillingskriterier Bevilges til brugere af kørestole eller klapvogne med et 
væsentligt behov for at færdes ude og som ikke kan 
iklædes almindeligt passende påklædning.

Bevilges hvis: 

 man ikke selvstændigt kan iklæde sig almindelig 
passende påklædning til udendørs brug - eller 

 hvis en kørepose kan erstatte en liggende påklæd-
ning, hvor der er behov for hjælp af hjælpere. 



41

Serviceniveau Standardprodukter.

Tilbehør

Afgrænsning Merudgift (§ 100/41) Almindeligt tøj (eks. bukser, bluser, 
jakker), som skal udformes på en særlig måde.

Bemærkninger Der ydes hjælp til særlige beklædningsgenstande, som en 
person ikke ville have haft brug for, hvis den pågældende 
ikke havde en funktionsnedsættelse. 

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Regnslag
Ydelsestype Regnslag

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Faconsyet regnslag, fremstillet til kørestolsbrugere.

ISO nr. 09 03 03 

Bevillingskriterier Til kørestolsbrugere, hvor der pga. kørestolens udform-
ning og hensynet til sædepolstring, elektronik mv. ikke er 
muligt eller tilstrækkeligt at benytte et almindeligt cykel-
slag eller regntøj, til at beskytte disse dele. 

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning Merudgift (§ 100/41) Almindeligt tøj (eks. bukser, bluser, 
jakker), som skal udformes på en særlig måde.

Bemærkninger Der ydes hjælp til særlige beklædningsgenstande, som en 
person ikke ville have haft brug for, hvis den pågældende 
ikke havde en funktionsnedsættelse. 

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring.
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Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Cykel, 3-hjulet til én person med lad
Ydelsestype Cykel, 3-hjulet til én person med lad

Lov Lov om social service § 113

Beskrivelse En cykel med 3 hjul til én person med lad, gear og lås.

ISO nr. 12 18 06

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, med væsentligt nedsat gangfunktion 
og balance, som kun er i stand til af færdes over korte 
strækninger (max. ca. 200 m). 

Gangfunktionen skal som udgangspunkt ikke være 
alderssvarende. Borger er ikke i stand til at kompenseres 
på anden vis f.eks. med bil, alm. cykel (evt. m støttehjul), 
offentlig transport m.m., for at tilgodese et stort set 
dagligt behov for transport. 

Ansøgeren skal ved hjælp af den 3-hjulede cykel med lad 
blive selvhjulpen med hensyn til at færdes i nærmiljøet. 
Der skal være et stort set dagligt behov for transport, 
som vedrører borgerens daglige hidtidige livsførelse og 
gøremål (4-5x ugentligt).

Ved vurderingen ses der på hele husstandens mulighed 
for at varetage væsentlige daglige gøremål. Ansøgeren 
skal kunne færdes trafiksikkert. (Dette vurderes af 
terapeuten evt. i samarbejde med læge.)

Serviceniveau Standardprodukt. Udgangspunktet er en cykel med stand-
ardgear. Der kan bevilliges cykel med ekstra gear, hvis 
det skønnes nødvendigt.

Indkøb af dagligvarer:
Det skal afklares, hvorledes det kan tilgodeses

 Andre i husstanden
 Udbringning fra lokal købmand
 Mulighed og evne til at handle online

Hvis behovet kan dækkes ved ovenstående, beregnes 
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denne aktivitet ikke med i borgers daglige væsentlige 
behov for transport.
Det vurderes i forhold til borgers livssituation, hvor ofte 
det er væsentligt at handle i løbet af en uge.

3-hjulet cykel m lad bevilges, hvis der er behov for at 
transportere børn til og fra institution, hvor den alminde-
lige 3-hjulede cykel ikke kan dække det væsentlige 
behov. 

En 3-hjulet elcykel kan bevilges som et forbrugsgode efter 
nedenstående 2 muligheder:
§113 stk. 3 (BK § 20, stk. 1) Der ydes støtte til 50 % af 
prisen på en standard 3-hjulet elcykel m lad. 
Cyklen bliver borgerens ejendom. 

§ 113 stk. 4 (BK § 20, stk. 2 nr. 1 og stk. 2 nr. 2) Hvis 
borgers funktionsnedsættelse nødvendiggør en særlig ind-
retning på den 3-hjulede elcykel m lad, kan der gives 
tilskud til 1) en dyrere 3-hjulet elcykel eller 2) en 3-hjulet 
elcykel med en særlig indretning. 
Borgers egenbetaling svarer til 50 % af prisen på en 
standard 3-hjulet elcykel m lad. Kommunen betaler de 
nødvendige merudgifter. 
Cyklen bliver borgerens ejendom. 

Tilbehør Tilbehør og tilpasning bevilliges efter behov.

Afgrænsning

Bemærkninger Bevilliges ikke på grund af behov for motion eller ture i 
det blå. Hvis borger ikke længere kan håndtere køretøjet 
på betryggende vis i trafikken, kan en revurdering af 
trafiksikkerheden finde sted. Cykelhjelm bevilges ikke.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring påhviler borger (f.eks. 
udgifter til eftersyn, pumpe, dæk, slanger og eventuelle 
lapninger) 

Ved udlån påhviler det borger at udskifte det 1. sæt dæk 
og slanger årligt. Er der behov for yderligere udskiftning-
er, kan der søges bevilling til disse, mod dokumentation af 
betaling for det 1. skift.

Reparation og udskiftning:
§113 stk. 3: 
Der ydes ikke hjælp til udskiftning, batteriskift og 
reparation m.m.
§113 stk. 4:
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1) Der ydes 50 % tilskud til reparation af cyklen. 
2) der ydes 100 % tilskud til reparationsudgift vedrørende 
den særlige indretning.
Ved udskiftning ydes der tilskud til prisforskellen på en 
standard cykel og billigst egnede model.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Cykel, 3-hjulet til én person
Ydelsestype Cykel, 3-hjulet til én person

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse En cykel med 3 hjul til én person, gear og lås.

ISO nr. 12 18 06

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, med væsentligt nedsat gangfunktion 
og balance, som kun er i stand til af færdes over korte 
strækninger (max. ca. 200 m). 

Gangfunktionen skal som udgangspunkt ikke være 
alderssvarende. Borger er ikke i stand til at kompenseres 
på anden vis f.eks. med bil, alm. cykel (evt. m støttehjul), 
offentlig transport m.m., for at tilgodese et stort set 
dagligt behov for transport.

Ansøgeren skal ved hjælp af den 3-hjulede cykel blive 
selvhjulpen med hensyn til at færdes i nærmiljøet. Der 
skal være et stort set dagligt behov for transport, som 
vedrører borgers daglige hidtidige livsførelse og gøremål 
(4-5x ugentligt).

Ved vurderingen ses der på hele husstandens mulighed 
for at varetage væsentlige daglige gøremål. 

Ansøgeren skal kunne færdes trafiksikkert. (Dette 
vurderes af terapeuten evt. i samarbejde med læge.)

Serviceniveau Standardprodukt. Udgangspunktet er en cykel med stand-
ardgear. Der kan bevilliges cykel med ekstra gear, hvis 
det skønnes nødvendigt.
Såfremt behovet kan dækkes ved montering af støttehjul 
på almindelig cykel ydes kun støtte til disse. Der kan i den 
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forbindelse ikke ydes støtte til selve cyklen.

Indkøb af dagligvarer:
Det skal afklares, hvorledes det kan tilgodeses

 Andre i husstanden
 Udbringning fra lokal købmand
 Mulighed og evne til at handle online

Hvis behovet kan dækkes ved ovenstående, beregnes 
denne aktivitet ikke med i borgers daglige væsentlige 
behov for transport.
Det vurderes i forhold til borgers livssituation, hvor ofte 
det er væsentligt at handle i løbet af en uge.

Tilbehør Tilbehør og tilpasning bevilliges efter behov.

Afgrænsning

Bemærkninger Bevilliges ikke på grund af behov for motion eller ture i 
det blå. 
Hvis borger ikke længere kan håndtere køretøjet på 
betryggende vis i trafikken, kan en revurdering af 
trafiksikkerheden finde sted. 
Cykelhjelm bevilges ikke.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring påhviler borger (f.eks. 
udgifter til eftersyn, pumpe, dæk, slanger og eventuelle 
lapninger) 

Det påhviler borger at udskifte det 1. sæt dæk og slanger 
årligt. Er der behov for yderligere udskiftninger, kan der 
søges bevilling til disse, mod dokumentation af betaling 
for det 1. skift.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Ovenstående er gældende for voksne personer og ikke børn i udvikling.

Cykel, 2-hjulet med el-hjælepmotor
Ydelsestype Cykel, 2-hjulet med el-hjælpemotor

Lov Lov om social service § 112 og 113. 

Er et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt indbo. 
Principafgørelse 36-16.
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Beskrivelse Pedaldrevne tohjulede cykler med el-hjælpemotor til én 
person.

ISO nr. 12 08 04 02

Bevillingskriterier Der ydes ikke tilskud til sædvanligt indbo.

Serviceniveau

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale

Kompetence  Sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Knallert, 3-hjulet
Ydelsestype Knallert, 3-hjulet 

Lov Lov om social service § 113

Beskrivelse Benzindrevet motorkøretøj med 3 hjul, med en hastighed 
som en almindelig knallert

ISO nr. 12 16 06 

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, med væsentligt nedsat gangfunktion 
og balance, som kun er i stand til af færdes over korte 
strækninger (max. ca. 200 m). 

Gangfunktionen skal som udgangspunkt ikke være 
alderssvarende. Borger er ikke i stand til at kompenseres 
på anden vis f.eks. med bil, alm. cykel (evt. m støttehjul), 
offentlig transport m.m., for at tilgodese et stort set 
dagligt behov for transport.

Ansøgeren skal ved hjælp af den 3-hjulede knallert blive 
væsentligt selvhjulpen med hensyn til at færdes i nær-
miljøet.

Der skal være et stort set dagligt behov for transport, 
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som vedrører borgerens daglige hidtidige livsførelse og 
gøremål (4-5x ugentligt).

Ved vurderingen ses der på hele husstandens mulighed 
for at varetage væsentlige daglige gøremål. 

Borger skal have et stort, væsentligt og dagligt behov for 
at skulle køre længere strækninger end en el-scooter kan 
dække. 

Ansøgeren skal kunne færdes trafiksikkert. (Dette 
vurderes af terapeuten evt. i samarbejde med læge.)

Serviceniveau Ved valg af knallert tages hensyn til hvilke afstande, og 
hvilken type terræn køretøjet skal kunne klare.

Indkøb af dagligvarer:
Det skal afklares, hvorledes det kan tilgodeses

 Andre i husstanden
 Udbringning fra lokal købmand
 Mulighed og evne til at handle online

Hvis behovet kan dækkes ved ovenstående, beregnes 
denne aktivitet ikke med i borgers daglige væsentlige 
behov for transport.
Det vurderes i forhold til borgers livssituation, hvor ofte 
det er væsentligt at handle i løbet af en uge.

Tilbehør Tilpasning bevilliges efter behov.

Afgrænsning

Bemærkninger Styrthjelm bevilliges ikke. 
I særlige tilfælde kan bevilges opbevaringsmulighed. 

Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, 
rusmiddel), kan kun bevilliges et køretøj, hvis det er 
lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling, 
og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt.

3-hjulet knallert kan bevilges efter nedenstående tre 
muligheder:

§113 stk. 3 (BK § 20, stk. 1) Der ydes støtte til 50 % af 
prisen på en standard 3-hjulet knallert. 3-hjulet knallert 
har en forbrugsgodeværdi, fungerer som et supplement 
og bliver borgerens ejendom.

§ 113 stk. 4 (BK § 20, stk. 2 nr. 1 og stk. 2 nr. 2) Hvis 
borgers funktionsnedsættelse nødvendiggør en særlig 
indretning på 3-hjulet knallert, kan der gives tilskud til 1) 
en dyrere 3-hjulet knallert eller 2) en 3-hjulet knallert 
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med en særlig indretning. 
Borgers egenbetaling svarer til 50 % af prisen på en 
standard 3-hjulet knallert.  
Kommunen betaler de nødvendige merudgifter. 3-hjulet 
knallert bliver borgerens ejendom. 

§ 113 stk. 5 (BK § 20, stk. 5 – BK § 20, stk. 3) Hvis den 
3-hjulet knallert udelukkende fungerer som et hjælpe-
middel, bevilges den som et udlån til borger. 3-hjulet 
knallert afleveres tilbage til kommunen efter endt brug. 

Ved udskiftning af den 3-hjulet knallert foretages en 
revurderes, svarende til en ny ansøgning.
Den 3-hjulede knallert fungerer udelukkende som hjælpe-
middel, når:

 Gangdistancen er ubetydelig, max ca. 50 meter.
 Den 3-hjulede knallert ikke erstatter scooter, en bil, 

en knallert eller en cykel med hjælpemotor, idet 
borgers funktionsnedsættelse gør at borger ikke kan 
vælge at benytte disse i stedet for en 3-hjulet 
knallert.

 Den 3-hjulet knallert ikke benyttes til fritidsbetonede 
aktiviteter

Hvis borger ikke længere kan håndtere køretøjet på be-
tryggende vis i trafikken, kan en revurdering af trafik-
sikkerheden finde sted.

Registrering:
3-hjulet knallert der er bevilget efter § 113 stk. 3 (50/50), 
noteres i notatfelt i hjælpemiddelsystemet.

3-hjulet knallert der er bevilget efter § 113 stk. 5 
(hjælpemiddel) registreres som hjælpemiddel i hjælpe-
middelsystemet. 

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Borger skal tegne en ansvarsforsikring, dokumentation 
herfor skal foreligge inden tilskud til 3-hjulet knallert kan 
gives.

Vedligeholdelse og rengøring påhviler borger (f.eks. 
udgifter til eftersyn, pumpe, dæk, slanger og eventuelle 
lapninger) 

Ved udlån påhviler det borger at udskifte det 1. sæt dæk 
og slanger årligt. Er der behov for yderligere 
udskiftninger, kan der søges bevilling til disse, mod 
dokumentation af betaling for det 1. skift. 

Reparation og udskiftning:
§113 stk. 3: 
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Der ydes ikke hjælp til udskiftning, batteriskift og 
reparation m.m.

§113 stk. 4:
1) Der ydes 50 % tilskud til reparation. 
2) der ydes 100 % tilskud til reparationsudgift vedrørende 
den særlige indretning.
Ved udskiftning ydes der tilskud til prisforskellen på en 
standard 3-hjulet knallert og billigst egnede model.

§ 113 stk. 5: 
Her ydes hjælp til udskiftning, batteriskift og reparation 
efter behov.
Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der 
er behov for mere end én årlig udskiftning. Der skal 
fremvises dokumentation for den første årlige udskiftning.

Forsikring, se bilag 2.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

El-scooter 3- eller 4-hjulet
Ydelsestype El-scooter 3- eller 4-hjulet 

Lov Lov om social service § 113

Beskrivelse Eldrevet 3- eller 4-hjulet scooter med batteri, oplader, 
styr og sæde.

ISO nr. 12 23 03

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, med væsentligt nedsat gangfunktion 
og balance, som kun er i stand til af færdes over korte 
strækninger (max. ca. 200 m). 

Gangfunktionen skal som udgangspunkt ikke være 
alderssvarende. Borger er ikke i stand til at kompenseres 
på anden vis f.eks. med bil, alm. cykel (evt. m støttehjul), 
offentlig transport m.m., for at tilgodese et stort set 
dagligt behov for transport. 

Ansøgeren skal ved hjælp af den 3-hjulede el-scooter 
blive væsentligt selvhjulpen med hensyn til at færdes i 
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nærmiljøet. Der skal være et stort set dagligt behov for 
transport, som vedrører borgerens daglige hidtidige 
livsførelse og gøremål (4-5x ugentligt).

Ved vurderingen ses der på hele husstandens mulighed 
for at varetage væsentlige daglige gøremål.

Ansøgeren skal kunne færdes trafiksikkert. (Dette 
vurderes af terapeuten evt. i samarbejde med læge.)

Serviceniveau Ved valg af el-køretøj tages hensyn til hvilke afstande, og 
hvilken type terræn køretøjet skal kunne klare.
3-hjulet el-køretøj er det almindelige, 4-hjulet bevilliges 
kun i specielle tilfælde.

Indkøb af dagligvarer:
Det skal afklares, hvorledes det kan tilgodeses

 Andre i husstanden
 Udbringning fra lokal købmand
 Mulighed og evne til at handle online

Hvis behovet kan dækkes ved ovenstående, beregnes 
denne aktivitet ikke med i borgers daglige væsentlige 
behov for transport.
Det vurderes i forhold til borgers livssituation, hvor ofte 
det er væsentligt at handle i løbet af en uge.

Tilbehør Tilpasning bevilliges efter behov.

Afgrænsning

Bemærkninger Bevilges ikke til ture i det fri. 
I særlige tilfælde kan bevilges elstik til opladning, 
opbevaringsmulighed. Styrthjelm bevilliges ikke.

Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, 
rusmiddel), kan kun bevilliges et køretøj, hvis det er 
lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling, 
og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt.

El-scooter kan bevilges efter nedenstående tre 
muligheder:

§113 stk. 3 (BK § 20, stk. 1) Der ydes støtte til 50 % af 
prisen på en standard 3-hjulet el-scooter. El-scooteren 
har en forbrugsgode værdi, fungerer som et supplement 
og bliver borgers ejendom.

§ 113 stk. 4 (BK § 20, stk. 2 nr.1 og stk. 2 nr. 2) Hvis 
borgers funktionsnedsættelse nødvendiggør en særlig 
indretning på el-scooteren, kan der gives tilskud til 1) en 
dyrere scooter eller 2) en scooter med en særlig 
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indretning. 
Borgers egenbetaling svarer til 50 % af prisen på en 
standard scooter. 
Kommunen betaler de nødvendige merudgifter. Scooteren 
bliver borgerens ejendom. 

§ 113 stk. 5 (BK § 20, stk. 5 – BK § 20, stk. 3) Hvis den 
3-hjulede scooter udelukkende fungerer som et 
hjælpemiddel, bevilges den som et udlån til borger. 
Scooteren afleveres tilbage til kommunen efter endt brug. 
Ved udskiftning af el-scooter foretages en revurderes, 
svarende til en ny ansøgning.
El-scooteren fungerer udelukkende som hjælpemiddel, 
når:

 Gangdistancen er ubetydelig, max ca. 50 meter.
 El-scooteren ikke erstatter en bil, knallert eller en 

cykel med hjælpemotor, idet Borgers 
funktionsnedsættelse gør at borger ikke kan vælge at 
benytte disse i stedet for en el-scooter.

 El-scooteren ikke benyttes til fritidsbetonede 
aktiviteter

Hvis borger ikke længere kan håndtere køretøjet på 
betryggende vis i trafikken, kan en revurdering af 
trafiksikkerheden finde sted.

Registrering:
El-scooter der er bevilget efter § 113 stk. 3 (50/50), 
noteres i notatfelt i hjælpemiddelsystemet.

El-scooter der er bevilget efter § 113 stk. 5 
(hjælpemiddel) registreres som hjælpemiddel i 
hjælpemiddelsystemet. 

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring påhviler borger (f.eks. 
udgifter til eftersyn, pumpe, dæk, slanger og eventuelle 
lapninger) 

Ved udlån påhviler det borger at udskifte det 1. sæt dæk 
og slanger årligt. Er der behov for yderligere 
udskiftninger, kan der søges bevilling til disse, mod 
dokumentation af betaling for det 1. skift. 

Reparation og udskiftning:
§113 stk. 3: 
Der ydes ikke hjælp til udskiftning, batteriskift og 
reparation m.m.

§113 stk. 4:
1) Der ydes 50 % tilskud til reparation. 
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2) der ydes 100 % tilskud til reparationsudgift vedrørende 
den særlige indretning.
Ved udskiftning ydes der tilskud til prisforskellen på en 
standard 3-hjulet el-scooter og billigst egnede model.

§ 113 stk. 5: 
Her ydes hjælp til udskiftning, batteriskift og reparation 
efter behov.

Forsikring, se bilag 2.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

4.0 Forflytning og senge

El-sengebund
Ydelsestype El-sengebund

Lov Lov om social service § 113

Beskrivelse Sengebund med el-indstilling på ryg- og bendel, der 
monteres i ansøgers egen seng.

ISO nr. 18 12 10

Bevillingskriterier Kan bevilliges til borgere med stærk nedsat 
funktionsevne, som derved selv kan komme i og af 
sengen eller hvor speciel sengebund er nødvendig for at 
borger kan finde hvile i seng og derved få et højere 
aktivitetsniveau i dagtimerne.

§ 113 stk. 3 (BK § 21, stk. 1):
50% tilskud til et standard-produkt. 

§ 113 stk. 4 (BK § 21, stk. 2,1 og stk. 2,2):
50% tilskud til et standardprodukt samt dækning af 
merudgiften til særlig kvalitet/kapacitet samt til særlig 
indretning.

§ 113 stk. 5 (§ 21, stk. 3):
Hvis sengen udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, 
ydes den som udlån.
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Serviceniveau Montering af indsats i egen seng.
Reparation kan bevilges efter § 113, stk. 5, hvis den er 
bevilget efter § 113 stk. 5.

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Bevilliges kun, hvis bevilling af plejeseng skønnes at være 
meget uhensigtsmæssigt.

Hvor udskiftning af egen seng vil gribe yderst forstyrrende 
ind i privatlivet, og det udelukkende er til hjælp for 
borgeren selv. El-sengebund vil oftest være et 
forbrugsgode, hvortil der er egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse

Reparation og udskiftning:
§113 stk. 3: 
Der ydes ikke hjælp til udskiftning, batteriskift og 
reparation m.m.

§113 stk. 4:
1) Der ydes 50 % tilskud til reparation. 
2) der ydes 100 % tilskud til reparationsudgift vedrørende 
den særlige indretning.
Ved udskiftning ydes der tilskud til prisforskellen på en 
standard cykel og billigst egnede model.

§ 113 stk. 5: 
Her ydes hjælp til udskiftning og reparation efter behov.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Drejetårn
Ydelsestype Drejetårn

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Forflytningshjælpemiddel man kan rejse sig ved og drejes 
ved hjælp af. Drejetårnet består af en drejeskive med 
skridsikker belægning. Der er ”tårn” med håndtag, 
bremse og knæstøtter.
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ISO nr. 12 31 

Bevillingskriterier Bevilges i sjældne tilfælde, hvor borger bliver helt eller 
delvist selvhjulpen i en forflytning.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning Hvis hjælpemidlet er nødvendigt af hensyn til plejeperso-
nalets arbejdsmiljø, kan det bestilles som et arbejds-
redskab efter arbejdsmiljøloven.

Bemærkninger Der skal foreligge en forflytningsbeskrivelse.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale Ja

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter. 
Vurdering kan foretages af såvel trænende terapeut som 
sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Glidebræt
Ydelsestype Glidebræt

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Bræt i forskellige størrelser og materialer, som anvendes i 
forflytningssituationer fra siddende til siddende stilling.

ISO nr. 12 31 03

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, som ved hjælp af glidebræt kan 
blive selvhjulpne eller delvis selvhjulpne i daglige 
forflytningssituationer.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør  

Afgrænsning Hvis hjælpemidlet er nødvendigt af hensyn til plejeperso-
nalets arbejdsmiljø, kan det bestilles som et arbejds-
redskab efter arbejdsmiljøloven.

Bemærkninger  



55

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter. 
Vurdering kan foretages af såvel trænende terapeut som 
sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Glide- og vendeprodukter, manuel betjening
Ydelsestype Glide- og vendeprodukter, manuel betjening

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Et glat stykke i forskellige størrelser, materialer og 
udformninger. Anvendes til f.eks. forflytninger i seng, 
samt af- og påklædning. 

ISO nr. 12 31 03 21

Bevillingskriterier Bevilliges for at gøre borgeren mere selvhjulpen i 
væsentlige daglige aktiviteter.

Serviceniveau Størrelse og type efter behov.

Tilbehør

Afgrænsning Hvis hjælpemidlet er nødvendigt af hensyn til plejeperso-
nalets arbejdsmiljø, kan det bestilles som et arbejds-
redskab efter arbejdsmiljøloven.

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale Ja 

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter. 
Vurdering kan foretages af såvel trænende terapeut som 
sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år
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Hovedgærde
Ydelsestype Hovedgærde

Lov Lov om social service § 112

Er et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt indbo. 
Principafgørelse 36-16 og 32-16.

Beskrivelse Eleverbart hovedgærde med manuel eller el-betjening til 
montering på borgerens egen seng. 

ISO nr. 18 12 24

Bevillingskriterier Der ydes ikke tilskud til sædvanligt indbo.

Serviceniveau

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Der ydes ikke tilskud til sædvanligt indbo.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Inkontinensstykke / betræk
Ydelsestype Inkontinensstykke/betræk

Lov Lov om social service § 112 / § 113

Beskrivelse Væskeabsorberende underlag til seng

ISO nr. 

Bevillingskriterier Er ikke et hjælpemiddel/forbrugsgode som kan afhjælpe 
en funktionsnedsættelse, og kan således ikke bevilges. 

Har til formål at beskytte madrassen/dynen.

Serviceniveau

Tilbehør
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Afgrænsning Sygeplejedepot

Bemærkninger Det bør afklares om behovet kan afhjælpes med bleer. 

Kan købes i almindelig handel.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale

Kompetence

Revideret dato og år

Lejringspuder
Ydelsestype Lejringspuder

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Pøller, skråpuder større end 60x60 cm, skråkiler, 
ryg/lændestøtte til brug i seng samt støttepuder som kan 
bruges til flere formål.

ISO nr. 18 12 15

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med bl.a. spasticitet og/eller 
skævheder i kroppen

 Hvor lejring er nødvendig for at aktivitetsniveauet 
bliver væsentligt forbedret i løbet af dagen.

 Hvor lejring er nødvendig for at opretholde den 
bedst mulige siddestilling og derved kunne udføre 
mest mulige daglige aktiviteter

Tæpper, puder, dyner, kørestolsbord m.v. skal være 
afprøvet først, uden at kunne løse problemet.

Serviceniveau Standardmaterialer

Tilbehør Ved indkøb kan vælges inkontinensbetræk

Afgrænsning Basis inventar på institutioner og plejecentre.
Behandlingssektoren.
Sygehuset ved midlertidigt behov.

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 

Vask og vedligehold
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hjælpemidlet

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter 

Revideret dato / år

Trappelift med platform eller sæde
Ydelsestype Trappelift med platform eller sæde 

Lov Lov om social service § 116

Beskrivelse Løfteanordninger med en platform eller sæde monteret på 
en eller flere skinner, som følger en trappes forløb. 
Herunder hører trappelifte til kørestole.

ISO nr. 18 30 10 og 18 30 11

Bevillingskriterier  Der skal som udgangspunkt være tale om et væsent-
ligt dagligt behov for selvstændigt at kunne komme 
ind/ud af eller rundt i boligen.

 Borgeren skal ikke have andre muligheder for at kom-
me ind/ud af eller rundt i bolig.

 Trappelift kan kun bevilges mellem rum, der benyttes 
dagligt.

 Boligen skal generelt være egnet til varigt ophold.

Det skal vurderes om problemet kan løses på anden vis 
f.eks. opsætning af rampesystem eller om rummenes 
funktion kan løses i stueplan, f.eks. med seng i stuen. I så 
fald bevilges der ikke liftløsning.

Serviceniveau Liftløsning ved udendørs adgangsforhold med 
niveauforskel til boligen, eller ved indendørs 
niveauforskelle.
Installation til f.eks. el.

Tilbehør Fjernbetjening ved behov.

Afgrænsning Der kan ikke laves boligændringer i botilbud efter service-
lovens kapitel 20, på plejehjem, beskyttede boliger jf.§ 92 
i døgninstitutioner efter § 67 arbejdspladser, skoler og 
børnehaver.

Bemærkninger Andels eller lejebolig
Trappelift bliver borgers ejendom og borger betaler for 
retablering.

Det kan aftales med borger, at kommunen nedtager trap-



59

peliften og foretager nødvendig retablering – i det tilfælde 
varetager kommunen vedligehold og lovpligtig service.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler, om 
retablering og borger er selv ansvarlig for at orientere 
udlejer om ændringerne.

I tilfælde af, at der ikke er penge i boet, garanterer 
kommunen for den aftalte retableringen.

Ejerbolig 
Trappelift bliver borgers ejendom, nedtages ikke og 
borger betaler for evt. retablering.

Det kan aftales med borger, at kommunen nedtager trap-
peliften og foretager nødvendig retablering – i det tilfælde 
varetager kommunen vedligehold og lovpligtig service.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler om bevilling 
og aftaler.

Der kræves ikke byggetilladelse.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Udgifter til drift og vedligeholdelse påhviler borger, udgift-
en til dette kan søges som merudgift

Borger skal indgå en lovpligtig serviceaftale, - udgiften til 
dette kan søges som merudgift.

Indkøbsaftale Der bør indhentes tilbud fra to leverandører.

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

 

Personløfter
Ydelsestype Personløfter 

Lov Arbejdsmiljø

Beskrivelse Mobilt udstyr til at løfte og flytte en person i siddende 
eller stående stilling, med et sejl, fast sæde, spadesæde 
el. lign.

ISO nr. 12 36 03, 12 36 04, 12 36 06

Bevillingskriterier Udlånes af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø til borgere 
som ikke kan forflytte sig selvstændigt, og som ikke kan 
anvende drejetårn. 



60

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Obs forflytningsvejledning fra trænende terapeuter.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale ja

Kompetence Vurdering foretages altid af trænende terapeut. Udlånes 
af sagsbehandlende eller trænende terapeut.

Hvis der sker akut udlån af sagsbehandlende terapeut, 
rettes henvendelse til trænende terapeut efterfølgende.

Revideret dato / år

Vendeprodukter, motoriserede
Ydelsestype Vendeprodukter, motoriserede

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Elektrisk vendesystem til vending og håndtering i 
plejeseng.

ISO nr. 12 31 03 23

Bevillingskriterier Bevilliges i sjældne tilfælde når borgeren kan blive 
selvhjulpen i forbindelse med, at vende sig i sengen.
Der skal være et væsentligt dagligt behov.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør Tårne til at forhøje vendeproduktet

Afgrænsning Hvis hjælpemidlet er nødvendigt af hensyn til 
plejepersonalets arbejdsmiljø, kan det bestilles som et 
arbejdsredskab efter arbejdsmiljøloven, hos trænende 
terapeuter.

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 

Vedligeholdelse og rengøring.



61

hjælpemidlet

Indkøbsaftale Ja 

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter. 
Vurdering kan foretages af såvel trænende terapeut som 
sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Plejeseng med 3 eller 4 moterer
Ydelsestype Plejeseng med 3 eller 4 motorer

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Plejeseng på hjul med bremsesystem, el-betjent 
liggeflade, hovedgærde og fodende.

Inkl. standardmadras, galge og sengeheste.
ISO nr. 18 12 10

Bevillingskriterier Borgere der har behov for elevation af sengebund til 
selvstændigt at komme ind og ud af sengen. Den bevilges 
ved dagligt væsentligt behov, og der hvor andre løsninger 
ikke kan afhjælpe borgers problem.

Borger skal kunne betjene sengen selvstændigt.

Serviceniveau Standardprodukt. 
Standardmadras.

Tilbehør Der kan efter behov udlånes tilbehør, f.eks. overtræk til 
sengehest og sengegreb/håndtag.

Afgrænsning Arbejdsmiljø 
Basisinventar på kommunens plejecentre og visse andre 
institutioner. 
Udlånes af hensyn til plejens arbejdsmiljø når der er 
behov for personlig pleje i sengen, som ikke kan løses på 
anden vis.

Bemærkninger Sengeindsats kan vælge i særlige tilfælde eller som frit 
valg.

Specialmadras kan bevilliges ved risiko for tryksår.

Hjælp til at tage støttestrømper på: i almindelighed 
udlånes ikke plejeseng i den forbindelse. Kan dog 
udlånes, hvis for eksempel borgerens ben er ekstremt 
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tykke, strømperne er ekstra kraftige og lignende. 
(arbejdsmiljø) 

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse. Driftsudgifter (strøm).

Ved behov for mere komfortabel madras, skal/kan 
borgeren selv anskaffe anden madras, evt. topmadras. 
Det borgerens ansvar at denne er egnet til sengebundens 
bevægelser samt er forsvarlig fastgjort til sengen.

Indkøbsaftale Ja 

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Sengebord
Ydelsestype Sengebord

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Højdeindstilleligt bord på hjul, hvor bordpladen kan køres 
ind over sengen.

ISO nr. 18 03 15 

Bevillingskriterier Bevilges når borger er sengeliggende og har brug for et 
bord til spisning eller anden daglig aktivitet i sengen.

Serviceniveau Standardprodukt.

Tilbehør

Afgrænsning Arbejdsmiljø 

Bemærkninger APV-sengebord udleveres automatisk ved udlån af 
plejeseng i hjemmeplejen (ikke plejecentre).

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år
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Sengegalge
Ydelsestype Sengegalge

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Fritstående stativ med snor og greb.

ISO nr. 18 12 27

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, der ved hjælp af sengegalgen 
selvstændigt eller med hjælp kan forflytte sig i sengen.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger OBS, kræver plads under sengen eller faste sengekanter.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Borger skal selv stille en egnet seng til rådighed.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Ståbarrer og ståstøtter
Ydelsestype Ståbarrer og ståstøtter

Lov Lov om Social service § 112

Beskrivelse Stationært udstyr til at støtte en person i at opretholde 
den stående stilling.

ISO nr. 04 48 08

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, der kan udføre væsentlige daglige 
aktiviteter stående, som ikke kan udføres siddende.

Til børn kan ståstativ bevilges for at fremme den naturlige 
udvikling af bl.a. muskler og knogler, for at sikre 
baggrund for udvikling af en gangfunktion.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør Efter individuel vurdering kan leveres diverse tilbehør.
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El-betjening kan bevilge, hvis det vurderes at være mere 
skånsomt / eller det er nemmere at placere borger 
korrekt.

I ganske særlige tilfælde kan der bevilges el-betjening af 
hensyn til arbejdsmiljø.

Afgrænsning Træning

Bemærkninger Bevilges hovedsageligt til børn

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

5.0 Boligens indretning

Hjælpemidler og boligindretning i boligen

Arbejdsstol med centralbremse
Ydelsestype Arbejdsstol m. centralbremse

Lov Lov om social service § 112 

Beskrivelse En højdeindstillelig stol med hjul, indstillelige armlæn, 
rygstøtte, sædedrej og centralbremse.

ISO nr. 18 09 03

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere med nedsat gang-og ståfunktion, 
som betyder at arbejdet med væsentlige daglige 
aktiviteter, der almindeligvis foregår stående, f.eks. 
køkkenarbejde, kun kan udføres siddende.

Det er væsentligt at borger har behov for at stolen kan 
bremses centralt, når man rejser og sætter sig.

Serviceniveau

Tilbehør Tilpasninger (f.eks. specialsæde, ryg, motor til hejs) 
bevilliges efter behov.
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Afgrænsning Undervisningssektoren.
Aktivloven.

Bemærkninger Det forudsættes at behovet ikke kan opfyldes ved hjælp 
af at sidde på rollator eller anden stol.

Kontorstole og stå-støttestole uden central bremse anses 
som sædvanlig indbo, som borger selv skal anskaffe.

Bevilges ikke som kompensation for spisebordsstol eller 
hvilestol.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Badeværelse, fjernelse af elementer m.m.
Ydelsestype Badeværelse, fjernelse af elementer m.m.

Lov Lov om social service § 116

Beskrivelse Fjernelse af badekar og andre elementer, f.eks. brusekant, 
væg og skabe mm.

ISO nr. 

Bevillingskriterier Bevilges til borgere, for at de kan bade i hjemmet og hvor 
der ikke er anden mulighed for bad, ex. på et nærliggende 
plejecenter.
Det skal sikres at der ikke findes anden løsning som ex. 
forlængelse af bruseslange + badebænk udenfor badekar, 
badekarsæde mv.

Det er en betingelse, at boligen samlet set bliver egnet til 
varigt ophold.

Der foretaget ikke fjernelse af badekar, hvis det har 
karakter af renovering. – f.eks. hvis der ikke er bruseplads 
i forvejen.

Serviceniveau Der sættes standardfliser op i det område, hvor elementer 
er fjernet.
Badekar nedtages, og vådsikring sker ifølge lovgivning.
Såfremt gulvvarmen bliver involveret, retableres denne 
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kun hvis dette kan begrundes i borgers diagnose
Tilbehør

Afgrænsning Der kan ikke laves boligændringer i botilbud efter service-
lovens kapitel 20, på plejehjem, beskyttede boliger jf.§ 92 
i døgninstitutioner efter § 67 arbejdspladser, skoler og 
børnehaver.

Bemærkninger Andels eller lejebolig
Boligændringen bliver borgers ejendom og borger betaler 
for retablering.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler, om 
retablering og borger er selv ansvarlig for at orientere 
udlejer om ændringerne.

I tilfælde af, at der ikke er penge i boet, garanterer 
kommunen for den aftalte retableringen.

Ejerbolig 
Boligændringen bliver borgers ejendom, nedtages ikke og 
borger betaler for evt. retablering.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler om bevilling 
og aftaler.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato/år

Hvilestol
Ydelsestype Hvilestol

Lov Lov om Social Service § 112 eller § 113

Principafgørelse 73-16

Beskrivelse Hvilestol med: 

 manuel betjening til ryg/sæde funktioner
 elektrisk betjening af funktioner
 rejsefunktion/katapultsæde
 specialformet sæde- eller ryglænspolster
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ISO nr. 

Bevillingskriterier Manuel betjening til ryg/sæde funktioner:
Dette anses som sædvanligt indbo og kan ikke bevilges.

Elektrisk betjening af funktioner:
Bevilges til borgere med nedsat funktionsevne, som ikke 
kan betjene en hvilestol med manuel betjening. Der skal 
være et væsentligt og dagligt behov for variation ved 
brug af ryg- eller sædefunktionen.
Det skal være afklaret, om borger kan opnå variation på 
anden vis f.eks. rejse/sætte sig, gå omkring eller liggende 
hvil. (§113 stk. 3)

Rejsefunktion/katapultsæde:
Bevilges til borgere med nedsat funktionsevne, som 
selvstændigt vil kunne blive i stand til at sætte sig og 
rejse sig fra en hvilestol - for at kunne udføre 
selvstændige daglige aktiviteter i sit hjem. (§112)

Speciel sæde- eller rygpolstring:
Bevilges til borgere med nedsat funktion eller svære 
skævheder i f.eks. hofte og ryg, og som kræver en særlig 
form i polstringen for at kunne opnå hvile eller 
smerteaflastning, - og som ikke kan sidde i en almindelig 
polstret hvilestol evt. med manuelle funktioner. 
Der skal være et dagligt og væsentligt behov, som ikke 
kan dække på anden måde. (§112)

Serviceniveau

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Bevilges ikke som erstatning for hvil i seng.

Bevilges efter:
§113 stk. 3 (BK § 20, stk. 1) Der ydes støtte til 50 % af 
prisen på en standard hvilestol m. el-betjening. 
Hvilestolen m. el-betjening har en forbrugsgodeværdi, 
fungerer som et supplement og bliver borgerens ejendom.

§112 Bevilges som udlån. 

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

§113 stk. 3: Stolen bliver borgers ejendom. Der ydes ikke 
hjælp til reparationer eller udskiftning.
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§ 112: Der ydes hjælp til reparationer og udskiftning.

Indkøbsaftale

Kompetence  Sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Støttegreb
Ydelsestype Støttegreb

Lov Lov om social service § 116

Beskrivelse Støttehåndtag, som typisk bruges til montering på væg 
eller dørkarm. Greb kan være af forskellig længde.

ISO nr. 18 18 06 01

Bevillingskriterier Bevilges hvor det er nødvendigt for, at borger kan blive 
helt eller delvis selvhjulpen omkring færden i boligen, ud 
og ind af bolig eller i badesituationen.

Serviceniveau Standardgreb i forskellig længde.

Opsættes udelukkende hvor anden løsning ikke er mulig, 
f.eks. badebænk, ekstra rollator, toiletforhøjer m. 
armlæn.

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Andels eller lejebolig
Boligændringen bliver borgers ejendom og borger betaler 
for retablering.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler, om 
retablering og borger er selv ansvarlig for at orientere 
udlejer om ændringerne.

I tilfælde af, at der ikke er penge i boet, garanterer 
kommunen for den aftalte retableringen.

Ejerbolig 
Boligændringen bliver borgers ejendom, nedtages ikke og 
borger betaler for evt. retablering.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler om bevilling 
og aftaler.
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Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse, rengøring og reparation.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Omverdenkontrol
Ydelsestype Omverdenkontrol 

Lov Lov om social service § 116.

Beskrivelse Elektronisk betjening til f.eks. vindue, elevator, lys mm.

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, der kan blive selvhjulpne i forhold til 
kunne betjene ovennævnte produkter.

 Der skal som udgangspunkt være tale om et 
væsentligt dagligt behov for selvstændigt at kunne 
betjene produkterne

 Borgeren skal ikke have andre muligheder for at 
betjene produkterne

 Boligen skal generelt være egnet til varigt ophold

Serviceniveau Standardprodukter

Tilbehør Fjernbetjening 

Afgrænsning

Bemærkninger Installering ag evt. programmer kan bevilliges.

Der findes mange produkter i almindelig handel f.eks. til 
betjening af døre og lys.

Andels eller lejebolig
Boligændringen bliver borgers ejendom og borger betaler 
for retablering.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler, om 
retablering og borger er selv ansvarlig for at orientere 
udlejer om ændringerne.

I tilfælde af, at der ikke er penge i boet, garanterer 
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kommunen for den aftalte retableringen.

Ejerbolig 
Boligændringen bliver borgers ejendom, nedtages ikke og 
borger betaler for evt. retablering.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler om bevilling 
og aftaler.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse, rengøring og reparation.

Driftsudgifter for eksempel til strøm/batterier.

Indkøbsaftale

Kompetence  Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Skridsikring ved overfladebehandling af gulv
Ydelsestype Skridsikring ved overfladebehandling af gulv

Lov Lov om social service § 113

Beskrivelse Overfladebehandling af gulve, som minimerer risikoen for 
at skride.

Bevillingskriterier Bevilges ikke idet:

 Borger henvises til at anskaffe skridsikker 
bademåtte (sædvanligt indbo) eller

 alternativt selv kan købe materialet på spray og 
udføre skrid sikring (koster under 500 kr.)

Serviceniveau  

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale
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Kompetence  Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Dørtrin – fjernelse af
Ydelsestype Dørtrin – fjernelse af

Lov Lov om social service § 116

Beskrivelse Fjernelse af dørtrin placeret i bunden af en dør eller ved 
indgangen til et område.

ISO nr. 

Bevillingskriterier Bevilges til borger som hindres i at komme omkring og / 
eller færdes sikkert i egen bolig pga. dørtrin.

Borger opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

 Borgere med risiko for fald
 Borgere der selvstændigt benytter ganghjælpemidler 

eller kørestol
 Hvis det vurderes at problemstillingen ikke kan løses 

ad anden vej, f.eks. med slidsker eller lignende
 Behov for personlig assistance for forcering af dørtrin, 

f.eks. i kørestol eller bækkenstol

Boligen skal generelt være egnet til varigt ophold.

Det skal være afklaret, om løse dørtrins udlignere kan 
anvendes i stedet.

Serviceniveau Dørtrin fjernes, og liste lægges over samlingen.

Der fjernes ikke dørtrin til de rum i boligen, der ikke 
benyttes og er væsentlige i dagligdagen.

OBS: regler ift. fjernelse af dørtrin til vådrum
Tilbehør

Afgrænsning Der kan ikke laves boligændringer i botilbud efter service-
lovens kapitel 20, på plejehjem, beskyttede boliger jf. § 
92 i døgninstitutioner efter § 67 arbejdspladser, skoler og 
børnehaver.

Bemærkninger Andels eller lejebolig
Boligændringen bliver borgers ejendom og borger betaler 
for retablering.
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Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler, om 
retablering og borger er selv ansvarlig for at orientere 
udlejer om ændringerne.

I tilfælde af, at der ikke er penge i boet, garanterer 
kommunen for den aftalte retableringen.

Ejerbolig 
Boligændringen bliver borgers ejendom, nedtages ikke og 
borger betaler for evt. retablering.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler om bevilling 
og aftaler.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og reparation

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Døråbner - automatisk
Ydelsestype Døråbner - automatisk

Lov Lov om social service § 116

Beskrivelse Automatisk døråbner og dørlukker

Iso nr. 18 21 03

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, der kan blive selvhjulpne i forhold til 
adgangen til/fra egen bolig.

 Der skal som udgangspunkt være tale om et 
væsentligt dagligt behov for selvstændigt at kunne 
komme ind/ud af boligen

 Borgeren skal ikke have andre muligheder for at 
komme ind/ud af bolig

 Boligen skal generelt være egnet til varigt ophold

Serviceniveau  Elektrisk døråbner på adgangsdør til bolig
 Elektrisk døråbner på fælles gadedør i opgang

Tilbehør Kan leveres med fjernbetjening eller trykknap
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Afgrænsning Det skal vurderes om det er et behov, der bør løses af 
ejendommens administrator.

Bemærkninger Andels eller lejebolig
Boligændringen bliver borgers ejendom og borger betaler 
for retablering.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler, om 
retablering og borger er selv ansvarlig for at orientere 
udlejer om ændringerne.

I tilfælde af, at der ikke er penge i boet, garanterer 
kommunen for den aftalte retableringen.

Ejerbolig 
Boligændringen bliver borgers ejendom, nedtages ikke og 
borger betaler for evt. retablering.

Borger orienteres skriftligt, af sagsbehandler om bevilling 
og aftaler.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Al drift og vedligeholdelse.

Indkøbsaftale

Kompetence  Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

6.0 Varsling og alarmering

7.0 Kommunikation, syn, belysning, m.v.

Læsestativ
Ydelsestype Læsestativ

Lov Lov om social service § 112 

Beskrivelse Hjælpemiddel fremstillet til at holde en bog eller en avis.

ISO nr. 22 30 15

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, med et væsentligt dagligt behov for 
læsning, som kan blive selvhjulpne i forhold til at kunne 
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holde bog/avis.

Serviceniveau Standardprodukter

Tilbehør  

Afgrænsning

Bemærkninger   

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeut.

Revideret dato / år

Nødkald
Ydelsestype Nødkald

Lov Lov om social service § 112 

Beskrivelse Nødkaldeanlæg med bærbar sender og mulighed for 
kommunikation med plejen ved behov for akut hjælp.

ISO nr. 22 27 18

Bevillingskriterier Bevilges til borgere:

 som har haft to eller flere fald, og ikke kan rejse sig 
ved egen hjælp eller tilkalde hjælp på anden vis.

 med akutte eller kroniske lidelser, der er ude af stand 
til at tilkalde hjælp på anden vis.

Årsagen til faldet skal være afklaret og fjernet, hvis muligt. 
(dehydrering, tæpper/ledninger, behov for ganghjælpe-
middel, medicinering mm.)

Borger skal acceptere opsætning af nøgleboks og nød-
kaldeanlæg samt forstå brugen deraf. 

Hvis borger ikke er i stand til at anvende nødkaldet efter 
hensigten, kan det medføre revurdering og nedtagning af 
nødkaldet.
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Serviceniveau Standardprodukter

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Nødkald er kun til akutte situationer, og må ikke benyttes 
som kaldesystem til f.eks. plejen eller andre.

Revurderes halvårligt. Er der fortsat er behov i forhold til 
den oprindelige bevilling?

Et fastnetabonnement til brug for et nødkald kan, ligesom 
abonnementsudgifter til en app, bevilges som en del af 
hjælpemidlet, når et fastnetabonnement er en forudsæt-
ning for, at nødkaldet kan fungere. Det er en forudsæt-
ning, at borger ikke i forvejen har et fastnetabonnement. 
(principafgørelse 10-16)

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Rengøring og vedligeholdelse

Indkøbsaftale Ja

Kompetence Opsætning:
Velfærdsrådgivningens Modtageenhed vurderer, visiterer, 
dokumenterer (i fokusområde nødkald, CSC) og bestiller 
opsætning af nødkald.
Administrativ medarbejder i driften klargør og koder 
nødkald samt bestiller opsætning af nøgleboks.
Sygeplejerske opsætter og afprøver nødkald.

Nedtagning:

(følger, når afklaret)

Revideret dato/år

Alternativ betjening af pc
Ydelsestype Alternativ betjening af pc.

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Specialmus, specialtastatur, 0/1 kontakter, øjenstyring 
m.m.

ISO nr. 
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Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, som pga. væsentlig nedsat arm/ 
håndfunktion eller nedsat kognitiv funktion ikke er i stand 
til at benytte almindelig tastatur og mus – og som har et 
væsentligt behov. 

Borger skal ved brug af det bevilligede blive i stand til 
selvstændigt at betjene og kommunikere ved brug af pc. 

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning Lov om folkeskolen, lov om beskæftigelse, lov om 
videregående uddannelser, serviceloven § 41 og 
hjemmetræning.

Bemærkninger Der kan ikke bevilliges pc, da dette er sædvanligt indbo, 
principafgørelse 59-13.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøbsaftale

Kompetence Kommunikation og Teknologi i Horsens laver 
funktionsbeskrivelse, hvori behov samt borgerens 
muligheder for brug af udstyret vurderes.

Afprøvning og undervisning i brugen foretages af 
Kommunikation og Teknologi.

Hjælpemidlet udleveres og serviceres af Kommunikation 
og Teknologi.

Borgere over 18 år har fri henvendelse til Kommunikation 
og Teknologi.

Borgere under 18 år skal visiteres gennem 
sagsbehandlende terapeut. 

Sagsbehandlende terapeuter i kommunen bevilger

Revideret dato / år

Specialtilpasset PC, laptop og tablets
Ydelsestype Specialtilpasset PC, laptop og tablets 

Lov Lov om social service § 112
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Beskrivelse Særlig computer til kommunikation, som bruges til at 
kompensere for manglende tale og hvor der er behov for 
særlig betjening f.eks. øjenstyring eller 0/1 kontakt.

ISO nr. 22 33 06

Bevillingskriterier Borgere skal have nedsat talefunktion samt nedsat funk-
tionsevne, der gør at andre muligheder end betjening med 
øjenstyring eller o/1 kontakter ikke kan benyttes til 
kommunikation. 

Borger skal have et væsentligt dagligt behov for at kom-
munikere med personer omkring sig.

Bevilliges til borgere, som ved hjælp af kommunikations-
computer kan blive selvhjulpne i kommunikation med 
andre.

Borger skal have en udviklet sproglig forståelse, eller 
potentiale herfor, der gør det muligt at kommunikere ved 
enten ord eller billeder.

Serviceniveau Borger skal være vurderet i forhold til billigst egnede 
kommunikationshjælpemidler, såsom pictogrammer, 
eyegazer, talemaskine.

Tilbehør Øjenstyret mus
0/1 kontakter

Afgrænsning Folkeskoleloven, serviceloven § 41 og hjemmetræning  

Bemærkninger Der skal foreligge aftale om opdatering af ord i program-
met, mellem kommunen og f.eks. institution, skole, for-
ældre, hjælpere mf.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Opdatering af standard software på computeren.

Indkøbsaftale

Kompetence Kommunikation og Teknologi i Horsens laver 
funktionsbeskrivelse, hvori behov samt borgerens 
muligheder for brug af udstyret vurderes.

Afprøvning og undervisning i brugen foretages af 
Kommunikation og Teknologi.

Hjælpemidlet udleveres og serviceres af Kommunikation 
og Teknologi.

Borgere over 18 år har fri henvendelse til Kommunikation 
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og Teknologi.

Borgere under 18 år skal visiteres gennem 
sagsbehandlende terapeut. 

Sagsbehandlende kommunal terapeut bevilger.

Revideret dato/år

Oplæsningsprogrammer og skærmlæsere
Ydelsestype Oplæsningsprogrammer og skærmlæsere

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Software der anvender syntetisk eller digitaliseret tale til 
at oplæse digitale tekster på computerbaserede enheder. 
Ingen forstørrelsesfunktioner.

ISO nr. 22 39 12-08

Bevillingskriterier Bevilliges til ordblinde/blinde borgere, som ved hjælp af 
programmet kan blive selvhjulpne i deres daglige 
kommunikation på pc. Borger skal have et dagligt behov 
for at læse/skrive mails, orientere sig på 
internettet/sociale medier eller læse indkommen post i e-
boks. Hvor ofte til tjek af E-boks? Se bilag.

Borgere med nedsat syn/blindhed som har behov for 
skærmlæser(Jaws).

Borger skal have en synsstyrke på 6/18 eller mindre på 
bedste øje eller en betydelig synsfeltsdefekt, og at dette 
nedsatte syn skyldes en øjensygdom, der ikke kan 
behandles. Det betyder, at man for at få hjælp skal til 
øjenlæge for at få dokumenteret, at det nedsatte syn 
skyldes en uhelbredelig øjensygdom, som indebærer et 
permanent synstab.

Borgere som har nedsat læse-/skriveevne(ordblind)(Cd-
ord). Borger skal være testet for ordblindhed 

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning Folkeskoleloven, Beskæftigelsesloven, Lov om 
videregående uddannelser(SU-styrelsen).

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i Vedligeholdelse og opdatering af programmet
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forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale

Kompetence Kommunikation og Teknologi i Horsens laver funktions-
beskrivelse, hvori behov samt borgerens muligheder for 
brug af udstyret vurderes.

Afprøvning og undervisning i brugen foretages af 
Kommunikation og Teknologi. Hjælpemidlet udleveres og 
serviceres af Kommunikation og Teknologi.

Borgere over 18 år har fri henvendelse til Kommunikation 
og Teknologi.

Borgere under 18 år skal visiteres gennem 
sagsbehandlende terapeut.

Sagsbehandlende kommunal terapeut bevilger.

Revideret dato/år

Stemmeforstærker
Ydelsestype Stemmeforstærker

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Udstyr til at øge volumen på en persons stemme.

ISO nr. 22 09 06 – 01

Bevillingskriterier Borger skal have varigt nedsat svag/lav stemme.

Borger skal have et væsentligt dagligt 
kommunikationsbehov.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger  

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring.

Indkøb og udskiftning af batterier.

Nogle stemmeforstærkere kan benytte batterier, der ikke 
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kan købes i almindelig handel. I disse situationer bevilliges 
der udskiftning af disse.

Indkøbsaftale

Kompetence Kommunikation og Teknologi i Horsens laver funktions-
beskrivelse, hvori behov samt borgerens muligheder for 
brug af udstyret vurderes.

Afprøvning og undervisning i brugen foretages af 
Kommunikation og Teknologi.

Hjælpemidlet udleveres og serviceres af Kommunikation 
og Teknologi.

Borgere over 18 år har fri henvendelse til Kommunikation 
og Teknologi.

Borgere under 18 år skal visiteres gennem sagsbehand-
lende terapeut.

Sagsbehandlende kommunal terapeut bevilliger.

Revideret dato/år

Kalendere og planlægningsprogrammer
Ydelsestype Kalendere og planlægningsprogrammer

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Elektroniske kalendere og planlægningsprogrammer til PC, 
tablet og smartphone der hjælper med at planlægge 
og/eller strukturere dagligdagen.

ISO nr. 22 27 15

Bevillingskriterier Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, som betyder, at de ikke kan gennemføre eller fast-
holdes i aktiviteter af væsentligt betydning i dagligdagen. 

Alle pædagogiske, medicinske og ikke medicinske behand-
lings tiltag skal være afprøvet. Træningspotentiale skal 
være afklaret.

Bevilliges til borgere, som ved hjælp af programmet kan 
blive selvhjulpne eller delvis selvhjulpne i at strukturere 
deres hverdag.

Der skal være afprøvet kalendere og planlægningspro-
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grammer som kan købes i fri handel.

Serviceniveau Standardprodukt

Tilbehør Hvis et abonnement er en forudsætning for at programmet 
kan anvendes, afholder kommunen disse udgifter 
(principafgørelse 10-16).

Afgrænsning Folkeskoleloven, Beskæftigelsesloven, Serviceloven § 41 
og 100, hjemmetræning.

Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Pc, Tablet eller smartphone indkøbes af borger selv.

Opdatering af programmet

Indkøbsaftale

Kompetence Kommunikation og Teknologi i Horsens laver funktions-
beskrivelse, hvori behov samt borgerens muligheder for 
brug af udstyret vurderes.

Afprøvning og undervisning i brugen foretages af 
Kommunikation og Teknologi.

Hjælpemidlet udleveres og serviceres af Kommunikation 
og Teknologi.

Borgere over 18 år har fri henvendelse til Kommunikation 
og Teknologi.

Borgere under 18 år skal visiteres gennem 
sagsbehandlende terapeut.

Sagsbehandlende kommunale terapeuter bevilger.

Revideret dato/år

8.0 Hjælpemidler til personlig anvendelse/behandling

Dyner, sansestimulerende / vægt
Ydelsestype Dyner, sansestimulerende/vægt

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Dyner som stimulerer det sensoriske nervesystem med 
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henblik på øget kropsbevidsthed og beroligelse. 

ISO nr. 04 36 03

Bevillingskriterier Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, som enten har nedsat søvnkvalitet, f.eks. mange 
opvågninger eller urolig søvn, og/eller lang indsovnings-
periode på minimum 30 min.

Alle pædagogiske, medicinske (herunder Melatonin) og 
ikke medicinske behandlingstiltag, f.eks. træning og god 
søvnhygiejne, skal være afprøvet.

Det er en forudsætning at vægtdyne, giver en væsentlig 
øget deltagelse i daglige aktiviteter.

Hos børn skal søvnens kvalitet vægtes højt, da søvnen er 
en naturlig forudsætning for barnets mulighed for læring, 
udvikling og trivsel.

Serviceniveau Der kan kun bevilges én dyne, som må medtages ved 
overnatning udenfor hjemmet. Som udgangspunkt 
afprøves/bevilges produkter, der er på depotet.

Tilbehør Inkontinens- og brandhæmmende betræk bevilges ikke. 
(Dynen kan vaskes)

Afgrænsning Sygehussektoren (midlertidig brug og behandling)
Træningsområdet § 140
Vægtdyner er forventeligt standardinventar på 
demensafsnit og institutioner, hvor målgruppen kan 
forventes at kunne profitere af vægtdyner.

Bemærkninger Ved ønske om ombytning eller udskiftning skal der 
foretages en revurdering.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Almindeligt vedligehold påhviler borger, herunder vask af 
dyne, også hvis dynen skal vaskes på vaskeri.

Indkøbsaftale Ingen, men der er lavet samhandelsaftale med Zibo 
Athene og Protac primo 2016.

Kompetence Sagsbehandling og afgørelser foretages af 
sagsbehandlende terapeuter med spidskompetence på 
området.

Revideret dato / år
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Sansestimulerende produkter
Ydelsestype Sansestimulerende produkter

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Produkter som stimulerer det sensoriske nervesystem 
med henblik på øget kropsbevidsthed og beroligelse - 
f.eks. veste, puder, tæpper, stole, fodhvilere

ISO nr. 04 36 03

Bevillingskriterier Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, som betyder, at de ikke kan gennemføre eller fast-
holdes i aktiviteter af væsentligt betydning i dagligdagen. 

Alle pædagogiske, medicinske og ikke medicinske 
behandlings tiltag skal være afprøvet. Træningspotentiale 
skal være afklaret.

Det er en forudsætning at produkterne, giver en væsentlig 
øget deltagelse i daglige aktiviteter samt at borgeren 
bliver selvhjulpen i aktiviteterne.

Hos børn bliver deltagelse vægtet højt, og der er ikke 
krav om selvstændig deltagelse; men om en delvis 
selvstændighed i aktiviteterne. 

Serviceniveau Som udgangspunkt afprøves/bevilges produkter, der er på 
depotet.

Tilbehør

Afgrænsning Sygehussektoren (midlertidig brug og behandling). 
Træningsområdet § 140.
Undervisningssektoren skal stille produkter til rådighed, 
hvor disse skal benyttes til undervisning i skole og til 
lektielæsning i hjemmet.
Det er forventeligt standardinventar på demensafsnit og 
institutioner, hvor målgruppen kan forventes at kunne 
profitere af sansestimulerende hjælpemidler.

Bemærkninger Ved ønske om ombytning eller udskiftning skal der 
foretages en revurdering.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Almindeligt vedligehold påhviler borger, herunder vask af 
produkterne.

Indkøbsaftale Ingen, men der er lavet samhandelsaftale med Zibo 
Athene og Protac primo 2016.
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Kompetence Sagsbehandling og afgørelser foretages af 
sagsbehandlende terapeuter med spidskompetence på 
området.

Revideret dato / år

Småhjælpemidler
Ydelsestype Småhjælpemidler 

Lov Lov om social service § 112 eller § 113

Beskrivelse Se nedenstående skemaer.
Listen er ikke udtømmende.

ISO nr. 

Bevillingskriterier Borgere med nedsat funktionsevne til at varetage 
selvstændige, daglige, og væsentlige aktiviteter.

Serviceniveau Standardprodukter

§ 112 Der ydes støtte som udlån, som skal retur, eller 
som ydelse der bliver borgers ejendom.

Sædvanligt indbo Der ydes ikke støtte hertil.

§113 stk. 3 (BK § 20, stk. 1) Der ydes støtte til 50 % af 
prisen på en standard produkt. 
Produktet bliver borgerens ejendom. 

§ 113 stk. 4 (BK § 20, stk. 2 nr. 1 og stk. 2 nr. 2) Hvis 
borgers funktionsnedsættelse nødvendiggør en særlig ind-
retning af produktet, kan der gives tilskud til 1) et dyrere 
produkt eller 2) et produkt med en særlig indretning. 
Borgers egenbetaling svarer til 50 % af prisen på et 
standard produkt. Kommunen betaler de nødvendige 
merudgifter. 
Produktet bliver borgerens ejendom. 

Forbrugsgoder har en bagatelgrænse på 500, kr. ved den 
samlede udgift til forbrugsgoder.

Tilbehør

Afgrænsning
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Bemærkninger

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Almindeligt vedligehold påhviler borger.

Reparation og udskiftning:
§112:
Der ydes 100 % tilskud til reparation, samt udskiftning 
med evt. revurdering.
§113 stk. 3: 
Der ydes ikke hjælp til udskiftning, batteriskift og 
reparation m.m.
§113 stk. 4:
1) Der ydes 50 % tilskud til reparation. 
2) der ydes 100 % tilskud til reparationsudgift vedrørende 
den særlige indretning.
Ved udskiftning med evt. revurdering ydes der tilskud til 
prisforskellen på et standard produkt og billigst egnede 
produkt.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende og trænende terapeuter

Revideret dato / år

09 Hjælpemidler til personlig pleje

Af – og påklædningspind / tå vasker §112

Strømpepåtager til almindelige og støttestrømper §112

Badebørste almindelig eller med langt/buet skaft indbo

hårvasker, hårbørste / kam på langt, tykt el. buet skaft  §112

Knappekrog/lynlåskrog §112

Protesetandbørste på sugekop el. neglebørste på sugekop §112

Negleklipper på bræt   §112

Neglesaks m. bøjle eller andet speciel greb §112

Neglefil eller neglebørste på sugekop eller tung base §112

Neglefil med tykt skaft indbo 
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Toiletpapir-tang §112

Creme-påsmører indbo

Bademåtte, skridsikker indbo

Skohorn indbo

Elastiksnørebånd indbo

Rygeforklæde  bevilges ikke, værnemiddel

15 Hjælpemidler til husholdningen

Spisebestik (kniv, ske og gaffel) – let, tungt eller tykt skaft §112  

Kødkniv, brødsav, grøntsags kniv og andre køkkenredskaber 
med vinklet eller tykt skaft. indbo  

Skærebræt m. søm §112

Smørebræt med kant §112

Fikseringsbræt   §112

Nonslip-plader §112

Karkludepresser §112

Tallerkenkant §112

Tunge tallerkener med kant §112

Specialkrus §112

Sakse fra alm. handel indbo

Sakse m bøjle eller andet specielt greb §112

Tang m. bøjlegreb §112

Grydeholder til komfur §112

Opvaskebørste med sugekop §112

Kartonåbner indbo

Skrællekniv på sugekop §112
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Dåseåbner, alle typer også el eller med lås indbo

Termokrus indbo

Fejeblad på langt skaft indbo

Moppesystemer indbo

Tud kop – udleveres evt. fra sygeplejedepotet indbo

22 hjælpemidler til kommunikation og information

Skriveredskab, tung §112

Skriveredskab med tykt skaft (evt. trekant) indbo

24 Hjælpemidler til håndtering og transport af produkter og varer

Gribetænger §113

Låg-/skruelågsåbner - drejer indbo

Lågpifter indbo

Mosgummi / plastazote indbo

Universalgreb §112

Dåseåbnere, El-dåseåbner indbo

J-popper indbo

Bjørneklemmer indbo

Tubeklemmer indbo

Pille deler indbo

Kortholder   leg og fritid/indbo
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Støjreducerende høretelefoner
Ydelsestype Støjreducerende høretelefoner

Lov Lov om social service § 113 stk. 3

Beskrivelse Trådløse around ear høretelefoner, som har en 
støjreducerende funktion.

ISO nr. 

Bevillingskriterier Bevilges til personer som pga. støjfølsomhed:

 ikke kan deltage i hverdags aktiviteter, som enten er 
nødvendige eller af væsentlig betydning for borgeren.

 Har brug for unormal lang restitutionstid efter påvirkning 
af støj, og dette har indgribende betydning i 
dagligdagens aktiviteter.

Serviceniveau Der bevilges kun ét produkt.

Tilbehør

Afgrænsning Uddannelsessektoren

Servicelovens §§ 41 og 100

Bemærkninger §113 stk. 3 (BK § 20, stk. 1) Der ydes støtte til 50 % af 
prisen på et standard produkt. Produktet har en forbrugsgode 
værdi, fungerer som et supplement og bliver borgerens 
ejendom. 
Der ydes ikke hjælp til udskiftning.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligehold og reparation påhviler borger.

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

Spisearm, manuel eller elektronisk
Ydelsestype Spisearm, manuel eller elektronisk 

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse Elektrisk eller mekanisk udstyr som kan bringe maden fra 
tallerkenen til munden, fx spiserobotter.
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ISO nr. 15 09 27

Bevillingskriterier Borger som ikke selv er i stand til at føre maden til mund-
en og som ved brug af spisearm selvstændigt kan indtage 
et måltid.

Serviceniveau Spisearm, manuel eller elektronisk.
Undervisning af borger, pårørende, personale

Tilbehør Bord til spisearm
Special tilbehør, fx tallerkener og bestik

Afgrænsning

Bemærkninger  Borger skal være interesseret i at kunne spise 
selvstændigt

 Der skal være pårørende eller hjemmepleje i 
hjemmet, som kan anrette maden og sørge for 
placering af borger i forhold til spisearmen.

 Der kan ikke bevilges en spisearm, før der har været 
gennemført et afprøvningsforløb, hvor forskellige typer 
af måltider indtages ved hjælp af spisearmen.

Hjælp til anretning af mad henhører til praktisk bistand og 
skal bevilges af visitator.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale

Kompetence Sagsbehandlende terapeuter

Revideret dato / år

9.0 Kropsbårne/personlige hjælpemidler

Beskyttelseshjelm
Ydelsestype Beskyttelseshjelm 

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse Produkt til at beskytte hovedet mod fald. Fabriks- eller 
individuel fremstillet.

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med alvorlig risiko for hovedtraumer 
via hyppige gentagne fald eller slag mod hoved.
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Der skal foreligge lægelig dokumentation.

Serviceniveau Standardprodukt.

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. 
Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste 
hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil 
der blive tale om en egenbetaling, som afregnes direkte 
med leverandøren.

Der ydes hjælp til Reparation/udskiftning.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Frit leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere

Revideret dato / år

Brokbind
Ydelsestype Brokbind

Lov Lov om Social service § 112.

Beskrivelse Brokbind til kompensation for de gener en brok giver.

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere med varige gener som følge af brok, 
så borgerens mobilitet bliver forbedret, således at 
borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige 
funktioner.

Serviceniveau Standardprodukt.

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. 
Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede 
og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.
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Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere(DM1)
Ydelsestype Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere 

(Diabetes I)

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse Produkter til test og behandling af insulinkrævende 
diabetes f.eks. injektions- og testmaterialer og 
blodsukkermåleapparat.

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, som har insulinkrævende diabetes.

Serviceniveau Standardprodukt

100 % tilskud til injektions- og testmaterialer såsom 
sprøjter, kanyler, insulinpen uden insulin, fingerprikker 
samt teststrimler. 

50 % tilskud til blodsukkermåleapparat, taleenhed til 
blodsukkermåleapparat for synshandicappede, keton-
strimler.

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år
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Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere (DM1)
Ydelsestype Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere 

(Diabetes I)

FreeStyle Libre målingssystem

Lov Lov om Social service § 112.

Beskrivelse Glukosemålingssystem med lille sensor, som automatisk 
måler og lagrer glukoseværdier dag og nat.

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, som har insulinkrævende diabetes.

Det forudsættes, at borger har en insulinkrævende 
diabetes, som kræver jævnlige blodsukkermålinger dvs. 
mere end 6 gange i døgnet. Der skal foreligge en 
sundhedsfaglig lægelig anbefaling af at FreeStyle Libre er 
hensigtsmæssig. Kommunen vurderer også i forhold til om 
borger er i erhverv og arbejdets karakter

Serviceniveau Glukosemålingssystem, sensorer (teststrimler) 
26 stk. årligt

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Det forudsættes, at aflæser udleveres vederlagsfrit fra 
sygehuset. Såfremt der bliver en udgift på aflæseren, 
dækker Kommunen 50 % af udgiften.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Diabetesmateriale til tabletbehandlet diabetes (DM2)
Ydelsestype Diabetesmateriale til tabletbehandlet diabetes 

(Diabetes 2)
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Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse Teststrimler og lancetter til fingerprikker til test af 
tabletkrævende diabetes.

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere, som har brug for tabletbehandling.

Serviceniveau Standardprodukt
Der kan max. ydes 150 stk. årligt.

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år 

Fodindlæg, ortopædiske
Ydelsestype Fodindlæg, ortopædiske

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse Indlægssåler til sko. Kan være fabriks- eller specialfrem-
stillede.

Bevillingskriterier Bevilges til borgere som har behov for at bliver kompense-
ret for foddeformitet, således at borgeren i videst muligt 
omfang kan varetage sine daglige funktioner.

Der skal forelægge lægelig dokumentation for behovet og 
følgende kriterier skal være opfyldt:

 Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter
 Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med 

føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske 
nervelidelser eller ved svær kompromittering af 
blodomløbet.

 Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb 
fx klostillede tæer, hammertæer, deforme led 
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hoveder på mellemfods-knoglerne.
 Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger, svære 

fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske 
led betændelser eller leddegigt.

 Erhvervet platfod som følge af degeneration.
 Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
 Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad 

efter særlig begrundelse, fx fikseret platfod, svær 
slaphed af ledbånd og led kapsler ved medfødt 
knogleskørhed.

Der ydes ikke hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller 
blød platfod hos børn.

Serviceniveau

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. 

Der bevilges som udgangspunkt 1 par fodindlæg årligt. 
Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. 
Fodindlæg til arbejdsbrug ansøges v/ Kommunens 
Jobcenter Att. Sten Duus.

Borgerens forpligtig-else i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Fodtøj, almindeligt, som kan købes i almindelig handel
Ydelsestype Fodtøj, almindeligt, som kan købes i almindelig 

handel.  Afventer ny udgave

Lov Lov om Social service § 113.

Beskrivelse Almindeligt fodtøj, som kan købes i almindelig handel.

Bevillingskriterier At kompenserer for forskellige fodstørrelse. Der skal være 
mindst 2 numres forskel i skostørrelse. At borgers mobilitet 
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bliver forbedret, med henblik på at borgeren i videst muligt 
omfang kan varetage sine daglige funktioner.

Serviceniveau Standardprodukt.

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet.

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Ortopædisk fodtøj
Ydelsestype Ortopædisk fodtøj

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse Special udformet fodtøj

Bevillingskriterier Bevilges til borgere som har behov for at bliver 
kompenseret for svær og varig foddeformitet, således at 
borgers mobilitet forbedres og i videst muligt omfang 
muliggør varetagelse af daglige funktioner.

Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet og 
følgende kriterier skal være opfyldt:

 Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter.
 Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med 

føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske 
nervelidelser eller ved svær kompromittering af 
blodomløbet.

 Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx 
klo-stillede tæer, hammertæer, deforme led hoveder 
på mellem-fodsknoglerne

 Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger, svære 
fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske led 
betændelser eller leddegigt.

 Erhvervet platfod som følge af degeneration.
 Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
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 Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad 
efter særlig begrundelse, fx fikseret platfod, svær 
slaphed af ledbånd og led-kapsler ved medfødt 
knogleskørhed.

Serviceniveau Fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj
Håndsyet ortopædisk fodtøj
Bandagesko
Forsåling/udbedring
Forhøjelser
Gængesål
Reparation

Ved førstegangs bevillinger kan reservefodtøj først 
bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb, af hensyn til 
eventuelle tilpasningsproblemer. Til personer over 18 år vil 
der normalt kunne ydes hjælp til udskiftning hver 18. 
måned. Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning.

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.
Til dækning af udgifter ved anskaffelse af ortopædisk 
fodtøj afholder ansøgeren selv en lovpligtig egenbetaling 
der udgør:
- 840 kr. for voksne (pris 2016)
- 470 kr. for børn (pris 2016)
Ved valg af anden leverandør end Kommunens, kan der 
forekomme yderligere egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato/ år

Halskrave (cervikal ortose)
Ydelsestype Halskrave (Cervikal ortose)

Lov Lov om social service § 112.
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Beskrivelse Ortopædisk udstyr eller bandage af mere permanent 
karakter, der støtter, stabiliserer og opretter i halsregionen. 

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med en nedsat nakke/hals-funktion.

Borgere der har behov for kompensation samt støtte af 
nakke/hals-funktion for at kunne spise og drikke.

Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet.

Serviceniveau Standard- eller specialprodukt.

Tilbehør

Afgrænsning Halskrave bevilges ikke, når hjælpemidlet er en del af 
behandling.

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, er der egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Høretekniske hjælpemidler
Ydelsestype Høretekniske hjælpemidler

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse Alarmsystemer til telefon, babyalarm, dørklokke, vække sy-
stemer, hjælpemidler til aflytning af tv, radio, forstærker 
telefon/mobiltelefon, telefontilbehør, kommunikations-
systemer og forstærkere.

Bevillingskriterier Borgere med varig hørenedsættelse.

Kommunikation & Teknologi i Horsens foretager behovs-
dækning og afprøvning af hjælpemidlerne. 
Sagsfremstillingen sendes til Kommunen, der foretager den 
juridiske afgørelse.
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Serviceniveau Hvis kommunikationshjælpemidlet ikke kan repareres og 
der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via 
Kommunikation & Teknologi i Horsens på tlf. 76297221.

Tilbehør

Afgrænsning Der ydes ikke tilskud til normal drift, fx batterier.

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.
Høretekniske hjælpemidler bevilges som et udlån. Det vil 
sige, at de skal leveres tilbage efter endt brug.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået samarbejdsaftale med 
Kommunikation & Teknologi i Horsens.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Inkontinensprodukter
Ydelsestype Inkontinensprodukter 

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse  Bleer af forskellige størrelser til både børn, kvinder 
og mænd 

 Bukseble og slipble
 Fikseringstrusse
 Katetre til engangs eller permanent brug
 Ben poser, fiksering af kateter og pose
 Uridomer

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med en varig lidelse, som giver 
inkontinens for urin og/eller afføring.

Borger skal være udredt enten via egen læge, sygehus 
eller inkontinenssygeplejerske.

Serviceniveau Standardprodukt

Følgende indgår ikke i ydelsen:
 Sårplejeprodukter
 Katerisationssæt
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 Latex handsker
 Gazeservietter
 Engangsvaskeklude
 Affaldsposer
 Urinkolbe til flergangsbrug
 Inkontinenstrusser til flergangsbrug og 

drypinkontinens
 Bind til svære menstruationsblødninger
 Bomuldsunderbukser
 Underlag

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet.

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale:                   

1) SCA Tena (bleer), 2) One Med (katetre)

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Kompressionsstrømper til arme, ben og andre dele af kroppen
Ydelsestype Kompressionsstrømper til arme, ben og andre dele 

af kroppen

Lov Lov om Social service § 112.

Beskrivelse Strømper m.m. som har et gradvist faldende tryk proxi-
malt for at reducere eller forhindre ødemer, fx rørformede 
elastiske bandager og strømper til arme, ben, hænder 
eller krop.

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med svære og varige kredsløbslidel-
ser, således at borgerens mobilitet bliver forbedret, og 
borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige 
funktioner.

Svære, varige kredsløbslidelser:
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- Svære grader af åreknuder (varicer), som ikke svinder 
efter behandling.

- Varige følger efter blodprop i arme/ben.
- Varige hævelser på grund af følger efter strålebehand-

ling.
- Kronisk ødem (væske) på grund af utilstrækkelig 

funktion af vener.

Ved førstegangshenvendelser kræves dokumentation fra 
egen læge. 

Serviceniveau Standardprodukt.
Der ydes hjælp til udskiftning, normalt 1 gang årligt.

Tilbehør Strømpepåtager i de tilfælde, hvor borger bliver selv-
hjulpen.

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Kompressionsudstyr, pulserende til cirkulationsproblemer
Ydelsestype Kompressionsudstyr, pulserende til 

cirkulationsproblemer

Lov Lov om Social service § 112.

Beskrivelse Poser som fyldes med luft og som kan omslutte en 
afficeret legemsdel. Udstyr bestående af både trykposer 
og kompressorer, som frembringer pulserende tryk for at 
understøtte cirkulationen og forhindre hævelser forårsaget 
af cirkulationsproblemer (ødemer).

Bevillingskriterier Bevilges til borgere med et varigt nedsat lymfefunktion, 
som giver væsentlige ødemer, således at borgeren selv 
kan behandle ødemgener/væskeophobning i arme/ben.

Der skal foreligge lægelig dokumentation for at 
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sygehusbehandlingen er ophørt:

 Der bevilges bedst billigst egnede pumpe til 
afhjælpning af behovet.

 Der skal foreligge en beskrivelse af, i hvilken 
udstrækning kompressionspumpen afhjælper en 
nedsat funktionsevne.

 Der skal foreligge en beskrivelse af, på hvilke 
områder, kompressionspumpen letter den daglige 
tilværelse.

Serviceniveau Pulserende kompressionssystem/pumpe, arm.
Pulserende kompressionssystem/pumpe, ben.
Manchetter til arm eller ben.
Reparation.
Der bevilges ikke udskiftning af manchet.

Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Lændebælte og støttekorset
Ydelsestype Lændebælte og støttekorset 

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse Lændebælte/støttekorset der skal kompensere for en 
varigt nedsat funktionsevne i ryggen.

Bevillingskriterier Bevilliges til borgere som har svære varige ryglidelser. 
Hvor mobiliteten hermed bliver forbedret, således at 
borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige 
funktioner.

Serviceniveau Lændebælte og støttekorset samt reparation af disse.
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Tilbehør

Afgrænsning

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Optiske synshjælpemidler
Ydelsestype Optiske synshjælpemidler 

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse Et optisk synshjælpemiddel er et produkt, der er frem-
stillet til at afhjælpe borger i daglige aktiviteter som fx 
foretage indkøb, læse, se tv m.m.

Synshjælpemidler kan være: briller, kontaktlinser, 
luplampe, CCTV-anlæg, blindestok m.m.

Bevillingskriterier Voksne og børn med en medicinsk-optisk defineret varig 
øjenlidelse.

Kommunikation & Teknolog i Horsens foretager behovs-
dækning og afprøvning af hjælpemidlerne.

Sagsfremstillingen sendes til Kommunen, der foretager 
den juridiske afgørelse.

Serviceniveau Ved behov for reparation/Udskiftning kontaktes 
Kommunikation & Teknologi i Horsens på tlf.76 29 72 21

Tilbehør

Afgrænsning Vedligehold af optiske synshjælpemidler påhviler 
borgeren.

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og bil-
ligste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.



103

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Borgeren har pligt til at henvende sig til Hedensted 
Kommune eller Kommunikation & Teknologi i Horsens, 
hvis synshjælpemidlet ikke anvendes.

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har samarbejdsaftale med 
Kommunikation & Teknologi i Horsens.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Parykker og toupeer der er fabriksfremstillet/individuelt fremstillet
Ydelsestype Parykker og Toupeer der er fabriksfremstillet/ 

individuelt fremstillet

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse At kompenserer for varigt abnormt hårtab.

Bevillingskriterier Borgere med vansirende skaldethed fx pletskaldethed. 
Der skal foreligge lægelige dokumentation for behov. Der 
ydes hjælp til genbevilling efter en individuel konkret 
vurdering.

Serviceniveau Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/ 
toupeen fores med bomuld. Holdbarhed gennemsnitlig 1 
år. Særlige forhold kan medføre hyppigere udskiftning.
Som udgangspunkt bevilges 1 stk. paryk årligt.

Tilbehør

Afgrænsning Der ydes ikke hjælp til midlertidig hårtab som følge af 
behandling samt almindelig forekommende hårtab.

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år



104

Protese til arm og ben
Ydelsestype Protese til arm og ben

- Benprotese
- Armprotese
- Tilretning
- Reparation
- Udskiftning
Tilpasning/ændringer samt reparation sker ved 
direkte henvendelse til bandagist. Bandagist ansøger 
herefter Hedensted Kommune. 

Lov Lov om social service § 112

Beskrivelse En arm- / benprotese skal medvirke til, at borgere med 
amputation får mulighed for, at føre en så normal aktiv og 
selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang 
blive uafhængig af andres bistand i dagligdagen, eller at en 
arm-/ benprotese er nødvendig for at borgeren kan udøve 
et erhverv

Bevillingskriterier Borgere der er arm- eller ben amputeret.

Serviceniveau Standardprodukt.

Tilbehør - Silikoneliner
- Sleeve
- Stumpstrømper
- Inder manchet

Afgrænsning Der bevilges ikke:       -Badeproteser til fritidsbrug
                                 -Sports og løbeproteser
                                 -Ride proteser

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Frit leverandørvalg.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år
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Protese, bryst
Ydelsestype Protese, bryst

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse At erstatte et manglende bryst. 

At give borgeren kosmetisk kompensation.

Bevillingskriterier Kvinder der har fået bortopereret det ene eller begge 
bryster. Der skal foreligge lægelig dokumentation for 
behovet.

Serviceniveau Ved 1. ansøgning bevilges 1 stk. protese + skifteprotese.
Efterfølgende bevilges der som udgangspunkt 1 stk. 
protese årligt.

Tilbehør

Afgrænsning Der ydes ikke hjælp til:
- Protesebrystholder
- Badedragt
- Brystproteser, der indopereres
- Brystvorter
- Strips til fastholdelse af protese

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Funktionsskinner og bandager
Ydelsestype Funktionsskinner og bandager:

- Ben
- Skulder
- Albue
- Håndled
- Hånd
- Reparation 

Lov Lov om social service § 112.
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Beskrivelse At kompensere for borgerens nedsatte kraft og 
bevægelighed. At borgeren i væsentlig grad opnår 
kompensation for den nedsatte funktionsevne.

At borgerens aktivitet i væsentlig grad bliver forbedret 
således, at borgeren i videst mulig omfang kan varetage 
sine daglige funktioner.

Bevillingskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 

Serviceniveau Der ydes hjælp til genbevilling efter en individuel konkret 
vurdering.

Tilbehør Hvis borger ikke kan benytte skinnen uden ortose fodtøj 
bevilges fodtøjet sammen med skinnerne.

Afgrænsning Don-Joy skinne bevilges kun i de tilfælde, at der er tale om 
en funktionsskinne og ikke skal bruges som led i 
behandling.
Der bevilges ikke skinner til brug ved sportsudøvelse og 
skinner til forebyggelse.

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Vedligeholdelse og rengøring

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået prisaftale med bandagist.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Stomi hjælpemidler
Ydelsestype Stomi hjælpemidler

Lov Lov om social service § 112.

Beskrivelse Hjælpemidlerne kompenserer for en nedsat tarmfunktion, 
og de afhjælper følgerne efter en stomi operation.

Bevillingskriterier Bevilges til borgere der har fået foretaget:

 Kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen)
 Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen)
 Urostomi (kunstig udføring af urinveje)
 Tracheostomi (kunstig sikring af frie luftveje, så 

patienten kan trække vejret). Der er sket en tillukning i 
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struben og luftrøret.

Serviceniveau Standardprodukt.

Tilbehør

Afgrænsning Tracheostomi udgifter skal afholdes af regionen så længe 
borgeren er under behandling/kontrol fra sygehuset.

Bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis 
borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og 
billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Borgerens forpligtigelse i 
forbindelse med lån af 
hjælpemidlet

Indkøbsaftale Hedensted Kommune har indgået leverandøraftale.

Kompetence Administrative sagsbehandlere.

Revideret dato / år

Bilag 1 – Forskel på kommunens tilbud og Frit valg
Hvad er forskellen på kommunens tilbud og Frit valg?

Hedensted Kommunes 
tilbud

Frit Valg

Valg af 
leverandør af 
hjælpemidlet

Kommunen vælger 
leverandør.

Du kan frit vælge leverandør

Hvem køber 
dit hjælpe-
middel

Kommunen køber hjæl-
pemidlet til dig eller 
udlåner et fra vores lager

Du køber selv dit hjælpemiddel ud fra 
kommunes kravsspecifikationer, som vi 
sender til dig, når du beslutter dig for at 
benytte det frie valg.

Hvem betaler 
dit hjælpe-

Du har ingen udgifter. Kommunen betaler beløbet svarende til 
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middel Kommune betaler dit 
hjælpemiddel.

kommunens indkøbspris.

Du betaler den eventuelle ekstra udgift, og 
du betaler din andel direkte til leverandøren.

Leveringstid Kommunen leverer dit 
hjælpemiddel hurtigst 
muligt, i almindelighed 
inden for en uge.

Den valgte leverandør leverer dit hjælpe-
middel. Leveringstiden afhænger af din 
leverandør.

Hvem har 
ansvaret for 
justering og 
tilretning af 
Hjælpemidlet

Kommunen har det fulde 
ansvar for, at hjælpe-
midlet opfylder de behov, 
du har.

Kommunen instruerer i 
brug af hjælpemidlet og 
sørger for justering og 
tilretning.

Det er dit ansvar at sikre, at hjælpemidlet 
opfylder de krav, som kommunen har 
opstillet.

Du mister retten til tilskud fra kommunen 
hvis hjælpemidlet ikke opfylder de opstillede 
krav. Leverandøren instruerer i brug af 
hjælpemidlet og sørger for justering og 
tilretning, så længe du har hjælpemidlet.

Reparation og 
udskiftninger

Kommunen yder i de 
fleste tilfælde hjælp til 
reparationer og udskif-
tning af dit hjælpemiddel 
efter behov.

Kommunen yder i de fleste tilfælde hjælp til 
reparationer og udskiftning af dit hjælpe-
middel efter behov.

Hvis dit hjælpemiddel kræver ekstraordinært 
dyre eller hyppige reparationer, betaler du 
selv udgifterne.

Ejendomsret Det er Kommunen, der 
ejer dit hjælpemiddel. 
Hjælpemidlet skal leveres 
tilbage til kommunen, når 
du ikke længere har brug 
for det.

Kommunen ejer dit hjælpemiddel. Hjælpe-
midlet skal leveres tilbage til kommunen, når 
du ikke længere har brug for det. Hvis du 
leverer hjælpemidlet tilbage inden fire år, 
kan du evt. få tilbagebetalt en andel af din 
egenbetaling.

Bilag 2 – Forsikring og el-scootere

Forsikring af el-scootere

Køretøjer med hastighed under 15 km/t.
Ansvar (skader på andre personer eller deres ting forvoldt af brugeren af køretøjet). 
Tyveri, brand- og vandskader dækkes normalt af almindelig indbo-/ansvarsforsikring 
/familieforsikring tegnet af borgeren (ved dækning af tyveri kræves en godkendt lås.).
Skader, man selv forvolder på køretøj, kan evt. dækkes af speciel kaskoforsikring, tegnet 
af borgeren. 
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Køretøjer med hastighed over 15 km/t.
Ansvar (skader på andre personer eller deres ting forvoldt af brugeren af køretøjet). 
Tyveri, brand- og vandskader dækkes af lovpligtig motoransvarsforsikring, tegnet af 
borgeren. 

Generelt om forsikring/erstatning af køretøjer.
Motoransvarsforsikring er den eneste forsikring, kommunen har krav på, at klienten 
tegner.
Vedrørende øvrige nævnte forsikringer – indbo – ansvarsforsikring og kaskoforsikring, - så 
er det op til borgeren selv, om han vil tegne sådanne, da kommunen ikke kan stille krav 
om særskilt forsikring af hjælpemidler, der bevilliges efter § 112 (undtaget køretøjer med 
hastigheder over 15 km/t). 
Borger bør gøre sit forsikringsselskab opmærksom på at de har en el-scooter.
Hvis et hjælpemiddel bliver ødelagt, enten forsætligt eller ved anden uforsvarlig adfærd, 
og hvis borgeren ikke har tegnet en kaskoforsikring, der dækker, kan kommunen ikke 
nægte at udlevere et nyt hjælpemiddel, hvis ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for 
støtte.
Hvis kommunen ønsker at gøre erstatningskrav gældende overfor klienten, er den henvist 
til at anlægge civilretsligt erstatningsansvar.
Kommunen er ligeledes forpligtet til at yde hjælp til reparationer, selvom reparationen er 
påkrævet på grund af uhensigtsmæssig kørsel. Uanset dette vil det være fornuftigt, at 
borgeren tager kontakt til sit eget forsikringsselskab og forhører sig om, hvorvidt han er 
dækket forsikringsmæssigt i forhold til det bevilligede køretøj og eventuelt få foretaget en 
påtegning i forsikringen af køretøjet, vedkommende har fået bevilget.


