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INDLEDNING 
 

Velfærdsrådgivningen i Hedensted Kommune har ansvaret for 
behandling af din ansøgning om hjælpemidler, forbudsgoder og 
boligindretninger.  
 

Procesmodel  
Processen for at blive tildelt et hjælpemiddel, forbrugsgode el-
ler boligindretning tager udgangspunkt i procesmodellen Fæl-
les Sprog III (FSIII). I forbindelse med sagsbehandlingen får du, 
af din rådgiver, råd og vejledning om brug af de relevante hjæl-
pemidler, forbrugsgoder eller boligindretninger.  
 

Helhedsvurdering  
Ved vurderingen af om du kan få et hjælpemiddel, forbrugsgode 
eller boligindretning, skal din rådgiver lave en helhedsvurde-
ring. Det handler om, at afdække, i hvilket omfang du via et 
hjælpemiddel eller forbrugsgode i væsentlig grad kan kompen-
seres for din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne og 
gøre dig mere selvhjulpen i dagligdagen. 
 
Endvidere kan din selvhjulpenhed understøttes via nødvendige 
boligindretninger, som gør boligen bedre egnet som opholds-
sted for dig. 
 
Støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er en 
del af Hedensted Kommunens rehabiliterende tænkning/til-
gang og skal sammen med kommunens øvrige indsatser, bl.a. 
træning, rehabiliteringsforløb samt hjemmepleje, understøtte 
din mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
 

Konkret og individuel vurdering  
Vurdering af støtte efter SEL §§ 112, 113 og 116 vil altid være 
på baggrund af en konkret og individuel vurdering af din situa-
tion. Det er afgørende, at dine egne synspunkter og rådgivers 
faglige viden inddrages i behandlingen af ansøgningen. Det bør 
også indgå i vurderingen, om du på andre måder, f.eks. via an-
dre indsatser, kan kompenseres for din nedsatte funktionsevne. 
 

Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder  
 

Hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at du får mu-
lighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som 
muligt og i størst mulig grad gøre dig uafhængig af andres bi-
stand i dagligdagen. 
 
Der skal være tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i din 
daglige tilværelse. Et hjælpemiddel eller forbrugsgode kan til-
deles, når det; 
1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din ned-

satte funktionsevne, 
2. i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet 

eller 
3. er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv. 

 
Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel 
eller forbrugsgode.  
 
For uddybning af den konkrete vurdering henvises til:  
Vejledning nr. 10324 af 14, december 2017 om støtte til hjæl-
pemidler og forbrugsgoder. 
 
 
 
 

 
 

Støtte til boligindretning  
 
 

Boligindretning er til dig med varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen 
bedre egnet som opholdssted for dig. 
 

Støtten anses for nødvendig, når boligindretning eller boligskift 
set i forhold til din funktionsevne skønnes at kunne afhjælpe el-
ler i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved 
ophold i dit hjem. Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller 
omfang, der er det afgørende, men i hvilken udstrækning ind-
retningen af boligen hindrer, at du kan fungere i eget hjem med 
din funktionsnedsættelse. Dette vil bero på en samlet vurde-
ring, som inkluderer alle væsentlige forhold af betydning for sa-
gen, herunder blandt andet dine sociale og helbredsmæssige 
forhold. 
 

Når Velfærdsrådgivningen tager stilling til en ansøgning om bo-
ligindretning, er det vigtigt, at der foretages en samlet vurde-
ring af dit behov. Det bør endvidere indgå i overvejelserne, om 
det er hensigtsmæssigt også at yde anden form for hjælp, f.eks. 
hjemmehjælp, hjælpemidler eller forbrugsgoder som supple-
ment til en eventuel boligindretning eller boligskift eller i stedet 
for dette. 
 

Ved afgørelse af sager om mere omfattende og bekostelige bo-
ligindretninger skal din rådgiver vurdere, om der findes en 
mere hensigtsmæssig eller økonomisk afhjælpning af boligfor-
holdene. Det kan eventuelt være, at du kan flytte til en bedre 
egnet bolig. Ved bekostelige boligindretningssager skal det des-
uden tages i betragtning, om boligen kan være egnet til benyt-
telse gennem et længere tidsrum, og om udgifterne ved ændrin-
gerne anses for rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige 
fordele. 
 
For uddybning af den konkrete vurdering af behovet for bolig-
indretninger henvises til:  
Vejledning nr. 10328 af 19, december 2017 om hjælp til bolig-
indretning og boligskift. 
 

Arbejdsredskaber (APV hjælpemidler)  

Jf. arbejdsmiljøloven skal Hedensted Kommune, som arbejdsgi-
ver, sørge for, at arbejdsforholdene for medarbejderne sikker-
heds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Derfor kan 
nogle af hjælpemidlerne også gives som arbejdsredskaber. Af-
grænsning mellem hjælpemidler og arbejdsredskaber kan være 
vanskelig. 
 
Hvad er et hjælpemiddel? 
Som udgangspunkt er der tale om et hjælpemiddel, når det er 
et produkt, som giver dig – med et varigt behov – mulighed for 
selv at udføre en aktivitet på trods af din nedsatte funktions-
evne 
 
Hvad er et arbejdsredskab? 
Som udgangspunkt er der tale om et arbejdsredskab, når det er 
en forudsætning for, at personalet kan udføre pleje af dig på en 
forsvarlig måde 
 

Det fremgår under beskrivelsen af de enkelte hjælpemidler, om 
dette også kan bevilges som et arbejdsredskab.  
 

Såfremt det vurderes, at et arbejdsredskab i en konkret sag 
både er et arbejdsredskab og et hjælpemiddel, gives det altid 
som et hjælpemiddel. 
 

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+Social%2fSocialforvaltning+pakke%2fAegteskygge+Love+og+administrative+forskrifter%2fLov+om+retssikkerhed%2fTilhoerende+forskrifter+emne%2fLovens+formaal%2f&docId=vej201710324-full
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+Social%2fSocialforvaltning+pakke%2fAegteskygge+Love+og+administrative+forskrifter%2fLov+om+retssikkerhed%2fTilhoerende+forskrifter+emne%2fLovens+formaal%2f&docId=vej201710324-full
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+Social%2fSocialforvaltning+pakke%2fAegteskygge+Love+og+administrative+forskrifter%2fLov+om+retssikkerhed%2fTilhoerende+forskrifter+emne%2fLovens+formaal%2f&docId=vej201710328-full
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+Social%2fSocialforvaltning+pakke%2fAegteskygge+Love+og+administrative+forskrifter%2fLov+om+retssikkerhed%2fTilhoerende+forskrifter+emne%2fLovens+formaal%2f&docId=vej201710328-full
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Frit valg 
 

Du har mulighed for frit leverandørvalg på hjælpemidler og bo-
ligindretninger, bevilget efter §§ 112 og 116 i serviceloven. Du 
skal oplyses om muligheden for frit valg i forbindelse med sags-
behandlingen. Arbejdsredskaber og forbrugsgoder er ikke om-
fattet af frit valg efter principafgørelse 40-19. 
 

Drift og vedligeholdelse 
 

Drift og vedligeholdelse af hjælpemidlet er som udgangspunkt 
ikke inkluderet i indsatsen. Det vil sige, at du som udgangs-
punkt selv er ansvarlig for dette.  
 

Reparation 
Reparation af hjælpemidler er som udgangspunkt en del af ind-
satsen. I de tilfælde, hvor det ikke gør sig gældende, vil det 
fremgå af feltet ”Særlige forhold”. 
 

Der ydes som udgangspunkt ikke reparation af forbrugsgoder. 
Der er dog enkelte undtagelser efter §§ 21-23 i hjælpemiddel-
bekendtgørelsen. 
 
Reparation af boligindretning er ikke omfattet af indsatsen.  
 
Du kan læse mere om vedligeholdelse, driftsudgifter og repara-
tion af hjælpemidler og forbrugsgoder på Hedensted Kommu-
nes hjemmeside, under ’Hjælpemiddel, forbrugsgode og bolig-
indretning’ og ’Læs mere’: ”Vedligeholdelse, driftsudgifter og 
reparation af hjælpemidler og forbrugsgoder”.  
  

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p113&schultzlink=lov20050573&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#p112
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p113&schultzlink=lov20050573&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#p116
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a8993bfa-f9cd-4c7f-be0c-7de7632e055f
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20171247-full&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#p21
https://www.hedensted.dk/media/7981854/drift-og-vedligeholdelsespjece-hedensted-kommune-juni-2021-web.pdf
https://www.hedensted.dk/media/7981854/drift-og-vedligeholdelsespjece-hedensted-kommune-juni-2021-web.pdf
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LÆSEVEJLEDNING 

Dette indsatskatalog henvender sig til dig, som oplever én eller 
flere begrænsninger i din hverdag, der gør at du kan være beret-
tiget til et hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning.  
 
Endvidere henvender kataloget sig til ledere og medarbejdere i 
Social Omsorg samt private leverandører.  
 
Indsatskataloget beskriver serviceniveauet for de forskellige 
indsatser og kan bruges både som specifikt opslagsværk med 
præcise beskrivelser for indhold og kriterier for tildeling af ind-
sats, og som et overblik Social Omsorgs indsatser på hjælpemid-
del-, forbrugsgode- og boligindretningsområdet. 
 
Dette indsatskatalog er ikke udtømmende. 
 
Kataloget er opbygget således: 
Først er der angivet navn på indsatsen samt indsatsens ISO-
nummer. ISO-numre er en klassifikation på hjælpemidler. Du 
kan søge på et ISO-nummer på www.hmi-basen.dk  
 

Dernæst er der angivet den lovgivning som indsatsen kan bevil-
ges efter.  
 
Hvad kan indsatsen indeholde 
Beskrivelse af, hvad indsatsen typisk kan indeholde. 
 
Målgruppe 
Beskrivelse af den typiske målgruppe, som kan modtage indsat-
sen. 
 

Eksempler på funktionsevneområder og –tilstande fra Fælles 
Sprog III (FSIII), som rådgiver beskriver i sin faglige vurdering 
af, om du kan være berettiget til indsatsen. FSIII er en fælles 
standard for registrering af data om dig i din journal. FSIII be-
skriver dine aktiviteter og dine kropsfunktioner.  
 

FSIII beskriver fem funktionsevneområder, som hver indehol-
der forskellige funktionsevnetilstande: 
 

- Egenomsorg: Vaske sig, Gå på toilet, Kropspleje, Af- og på-
klædning, Spise, Drikke, Varetage egen sundhed og Fødeind-
tagelse. 

- Praktiske opgaver: Udføre daglige rutiner, Skaffe sig varer 
og tjenesteydelser, Lave mad og Lave husligt arbejde. 

- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig, Løfte og bære, 
Gå, Bevæge sig omkring, Færden i forskellige omgivelser, 
Bruge transportmidler, Udholdenhed og Muskelstyrke. 

- Mentale funktioner: Tilegne sig færdigheder, Problemløs-
ning, Anvende kommunikationsudstyr og – teknikker, Orien-
teringsevne, Energi og handlekraft, Hukommelse, Følelses-
funktioner og Overordnede kognitive funktioner. 

- Samfundsliv: Have lønnet beskæftigelse. 
 
Særlige forhold 
Beskrivelse af eventuelle særlige forhold, som relaterer sig til 
indsatsen. Derudover, hvad der f.eks. ikke indgår i indsatsen. 
 
Senest opdateret 
Angivelse af, hvornår beskrivelsen senest er opdateret. 
 
  

http://www.hmi-basen.dk/
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TRYKSÅRSFOREBYGGELSE 
 

Tryksårsforebyggende madras ISO 04.33.06 og 18.12.18 
Lovgivning § 138 i sundhedsloven 
Luftmadras med særlig trykaflastende effekt. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Statisk luftmadras 
- Vekseltryksmadras 
- Inkontinensbetræk til madras 
 

Typen af trykaflastende madras afhænger bl.a. af graden af ri-
siko 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 
 

Målgruppe  
- Dig, der er tryksårstruet i den liggende stilling (dvs. Braden 

Score > 13-14) eller allerede har udviklet tryksår eller tryk-
spor.  

 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Forflytte sig 
- Egenomsorg: Varetage egen sundhed  
 

Særlige forhold 
- Du bør være tilknyttet sygeplejen for tilsyn og behandling af 

sår samt vurdering af behov for yderligere indsatser. 
- Du skal som udgangspunkt have eller låne en plejeseng af He-

densted Kommune, for at få en trykaflastende madras.  
- Belastningen kan ikke afhjælpes på anden vis, f.eks. af vende-

regime, indstilling af liggeflade på seng, hæl-beskyttere mv. 
- Som udgangspunkt bevilges der ikke trykaflastende madras 

på grund af smerter.  
- Der bevilges ikke trykaflastende madras udelukkende af 

komforthensyn. 
- Forhøjede sengeheste skal bestilles, når der bevilges en vek-

seltryksmadras. Der skal være minimum 22 cm mellem ma-
dras og sengehestens overkant.  

- I ganske særlige tilfælde kan trykaflastende madras bevilges 
som et hjælpemiddel efter § 112, når den fremmer et væsent-
ligt højere aktivitetsniveau om dagen.  

 

I indsatsen indgår ikke  
- Almindelig madras (sædvanligt indbo). 

 

Senest opdateret juni 2021 
 

Tryksårsforebyggende pude ISO 04.33.03 og 18.10.06 
Lovgivning § 138 i sundhedsloven 
Siddepude fremstillet til trykaflastning til kørestole eller almin-
delige stole. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Skumpude 
- Luftpude 
- Gelépude 
- Kombinationspude, f.eks. skum/gelé eller skum/luft 
- Vekseltrykspude 
- Inkontinensbetræk til pude 
 

Typen af trykaflastende pude afhænger af graden af risiko for 
trykproblemer (luft, skum, gele) – kan i særlige tilfælde være 
specialfremstillet. Du kan finde de 4 risikoniveauer under 
’Tryksårsforebyggende madrasser’.  

 
 
Målgruppe  
- Dig, der er tryksårstruet i den siddende stilling (dvs. Braden 

Score > 13-14) eller allerede har udviklet tryksår eller tryk-
spor. 

 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Forflytte sig og/eller ændre kropsstilling 
- Egenomsorg: Varetage egen sundhed  
 

Særlige forhold 
- Du bør være tilknyttet sygeplejen for tilsyn og behandling af 

sår samt vurdering af behov for yderligere indsatser. 
- Der kan i særlige tilfælde bevilges en ekstra pude, f.eks. hvis 

du ikke selv kan flytte puden forsvarligt, eller har hjælp fra 
hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen dertil.  

- Der bevilges ikke trykaflastende pude udelukkende af kom-
forthensyn. 

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

 

I indsatsen indgår ikke  
- Standard lejringspuder, f.eks. krøjerkuglepude, hovedpude, 

lændepude, skråpude og nakkestøttepude (sædvanligt 
indbo). 

Senest opdateret juni 2021 
 

Tryksårsforebyggelse, diverse hjælpemidler  
ISO 09.06.21, 09.06.12 og 09.12.81 
 

Lovgivning § 138 i sundhedsloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Hæl- og fodaflaster 
- Albueaflaster 
- Ørepude 
- Toiletpolstring  
 

Typen af trykaflastende produkt afhænger af graden af risiko 
for trykproblemer. Du kan finde de 4 risikoniveauer under 
’Tryksårsforebyggende madrasser’. 
 

Målgruppe  
- Dig, der er tryksårstruet i den siddende eller liggende stilling 

(dvs. Braden Score > 13-14) eller allerede har udviklet 
tryksår. 

 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Forflytte sig 
 

Særlige forhold 
- Du bør være tilknyttet sygeplejen i forhold til tilsyn og be-

handling af sår samt vurdering af behov for yderligere indsat-
ser. 

- Belastningen kan ikke afhjælpes på anden vis, f.eks. lejring, 
venderegime, indstilling af liggeflade på seng mm. 

 

Senest opdateret juni 2021 
  



 
 
 
 

 
Social Omsorg 
Senest opdateret november 2022  Side 5 af 31 

PERSONLIG PLEJE 
 

Badebænk ISO 09.33.07 
Lovgivning: § 113 stk. 5 i serviceloven (forbrugsgode under 
500 kr.) 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Badebænk, indstillelig med eller uden ryglæn 
 

Målgruppe  
Til dig med nedsat balance og ståfunktion, når det skønnes 
nødvendigt, at du skal sidde ned for at kunne udføre personlig 
hygiejne selvstændigt eller med hjælp. Du skal ikke kunne 
bruge et standardprodukt fra almen handel. 
 

Du kan f.eks. få en badebænk bevilget, hvis: 
- Du har en terminalerklæring. 
- Du har behov for et produkt med særlig indretning, hvis: 

o Du har behov for armlæn. 
o Du har behov for særlig stabilitet. 
o Du er svært overvægtig. 

 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Muskelstyrke og/eller Udholdenhed 
- Egenomsorg: Vaske sig 
 

Særlige forhold 
En badebænk kan afprøves i forbindelse med et rehabilite-
ringsforløb.  

Senest opdateret november 2021 
 

Badekarsbræt, badekarsstol mv.       
ISO 09.33.04 og 09.33.05 
 

Lovgivning: § 112 og § 116 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Badebræt til badekar, indstillelig (§ 112) 
- Badekarindsats (§ 112) 
- Badekarsæde, drejelig (§ 112) 
- Bruseklapsæde (§ 116) 
- Specialtilpasning/specialtilbehør (§ 112 og § 116) 
 

Målgruppe  
Til dig med nedsat balance og ståfunktion, når det skønnes 
nødvendigt, at du sidder for at kunne bade selvstændigt eller 
med hjælp.  
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Muskelstyrke og/eller Udholdenhed 
- Egenomsorg: Vaske sig 

 

Særlige forhold 
I indsatsen indgår ikke 
- Et-trins skammel 

Senest opdateret juni 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badestol og toiletstol (med eller uden hjul)  
ISO 09.33.07 og ISO 09.12.03 
 

Lovgivning: § 112 i serviceloven eller arbejdsmiljøloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Toilet/badestol med/uden hjul (eventuelt med kipfunktion) 
- Tilbehør/specialtilpasninger til badestol: Spand, benstøtte, 

polstring, kropsstøtte, nakkestøtte, skubbebøjle, intimud-
skæring, drivhjul og centralbremse. 

 

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

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Gå, Færden i forskellige omgivelser, Udholden-

hed og/eller Muskelstyrke 
- Egenomsorg: Vaske sig og/eller Gå på toilet 
 

Særlige forhold 
- Hvis dørtrin er ekstraordinært højt, kan der søges om at få 

lagt en kile eller få fjernet dørtrinnet. 
- Hjælpemidlerne kan også bestilles som et arbejdsredskab. 
- Hvis en badestol ikke er egnet, kan det vurderes at du skal 

bades i sengen. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Badetaburet uden højdeindstilling 
- Et-trinsskammel 
- Badebænk  

Senest opdateret november 2021 
 

Forhøjelse af toilet mv. ISO 09.12 
Lovgivning: § 112 og § 116 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Fritstående toiletforhøjer med armlæn (§ 112) 
- Fastmonteret toiletforhøjer med eller uden armlæn (§ 112) 
- Fastmonteret toiletforhøjer, skråtstillet (§ 112) 
- Fastmonteret toiletforhøjer (§ 112) 
- Løs toiletforhøjer, skråtstillet, højdeindstilling (§ 112) 
- Toiletsæde med armlæn, supporter (§ 112) 
- Elektrisk toiletløfter (§ 116) 
- Specialtilpasning/specialtilbehør (§ 112) 
 

Målgruppe  
Til dig med nedsat kraft og/eller balance, som ved hjælp af 
toiletforhøjer, kan blive selvhjulpen i at rejse og sætte dig 
fra/på toilettet, samt sidde sikkert. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling og/eller Muskelstyrke 
- Egenomsorg: Gå på toilet 

 

Særlige forhold 
Elektrisk toiletløfter bevilges udelukkende, hvor behovet ikke 
kan løses ved andre produkter (almindelig toiletforhøjer, toi-
letstol).  
 

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

I indsatsen indgår ikke 
- Almindelig toiletsæde 
- Sokkelforhøjelse 
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Toiletarmstøtte  
ISO 09.12.24, 18.18.06, 18.18.10 og 18.18.11 
 

Lovgivning: § 112 og § 116 serviceloven 
Toiletarmstøtte monteret på toilet eller i væg/gulv. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Toiletsæde med opklappelige supporter-armlæn (§ 112) 
- Toiletarmstøtte, som monteres i væg eller gulv (§ 116) 
- Specialtilpasning/specialtilbehør (§ 116) 
 

Målgruppe  
Til dig med nedsat kraft og/eller balance, som ved hjælp af 
toiletarmlæn kan blive selvhjulpen i at rejse og sætte dig 
fra/på toilettet, samt sidde sikkert.  
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling og/eller Forflytte sig 
 

Særlige forhold 
I indsatsen indgår ikke 
- Reparation af toiletarmstøtte og specialtilpasninger, opsat 

efter § 116. 
Senest opdateret juni 2021 

 

Toiletbadestol med el-funktion                         
ISO 09.12.03.21, 09.12.03.22 og 09.12.03.23 
 

Lovgivning: § 112 i serviceloven eller arbejdsmiljøloven. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Toilet-badestole med sædetilt (arbejdsmiljø) 
- Toilet-badestole med hydraulisk/elektrisk højdeindstilling 
 

Målgruppe  
Til dig med nedsat balance, nedsat eller ingen gangfunktion. 
 

En toiletbadestol med el-funktion kan kun bevilges, når det 
ikke er muligt at håndtere opgaverne med dig siddende i ma-
nuel betjent kipbar og manuel højdeindstillelig toiletstol. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Forflytte sig 
- Egenomsorg: Kropspleje 
 

Særlige forhold 
Der være et dagligt behov for anvendelse af toiletbadestol 
med el-funktion og stolen skal anvendes til bad og toilet samt 
der skal være behov for forflytning med lift. 
 

Rådgiver vil også vurdere, om: 
- Du kan hjælpe til og samarbejde eller om du modarbejder 
- Du har behov for megen pleje af fødder og ben, og om du 

kan løfte dine ben 
- Der er mange plejeopgaver, som løses siddende i en toilet-

badestol 
 

Toiletbadestole med el-funktion på plejehjem 
Det er leder af plejehjemmet, som er ansvarlig for medarbej-
dernes arbejdsmiljø. Det er derfor lederen, der vurderer, om 
det er nødvendigt med et produkt med el-hejs:  
- Hvis der er et egnet produkt på hjælpemiddeldepotet, sen-

des dette ud til plejehjemmet.  
- Hvis det ønskede produkt ikke er på lager, skal leder af ple-

jehjemmet kontaktes af rådgiver. Hvis de fastholder ønsket 
om produktet skal plejehjemmet selv afholde udgiften her-
til. 

Senest opdateret maj 2021 

Toiletsæde med skylle- og tørrefunktion  
ISO 09.12.36 
 

Lovgivning: § 116 serviceloven 
Toiletsæde til montering på almindeligt toilet, som har ind-
bygget skylle- og tørrefunktion. 
 
Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Toiletsæde med skylle- og tørrefunktion 
- Toilet med skylle- og tørrefunktion (hvis alle andre mulig-

heder er udtømte) 
- Etablering af nødvendig el- og vandinstallation 
- Installation af skylle- og tørretoilet 
- Udskiftning af eksisterende toiletmodel (hvis alle andre mu-

ligheder er udtømte) 
- Tilbehør til skylle- og tørretoiletsæde f.eks. 0/1-kontakt, 

elektrisk tørrefunktion, toiletforhøjer, armlæn eller andre 
specialtilpasninger/specialtilbehør 

 
Målgruppe  
Til dig, der ved hjælp af toiletsæde med skylle- og tørrefunk-
tion bliver helt selvhjulpen i forbindelse med toiletbesøg. Du 
skal selv kunne klare forflytning og at trække bukser op/ned.  
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig, Muskelstyrke 
- Egenomsorg: Gå på toilet, Af- og påklædning 
 

Særlige forhold 
- Du får ejendomsretten til boligindretningen. 
- Du skal afholde udgifter til almindelig reparation og vedli-

geholdelse. 
- Du kan ansøge om støtte til udskiftning. 
- Hvis du flytter, kan du ansøge om støtte til dækning af ud-

gifter ifm. flytningen af toiletsædet med skylle- og tørre-
funktion.    

- Udgifter ved reetablering afholdes af dig. 
- Hvis du bor i en ejerbolig afholdes udgifterne til reetable-

ring af dig, men hvis du bor i en lejebolig afholdes udgifterne 
til reetablering af Hedensted Kommune. 

 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og vedligeholdelse 
- Udgifter til vand og el 
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MOBILITET 

Arbejdsstol og ståstøttestol 
ISO 18.09.03.11, 18.09.03.12 og 18.09.07.01 
 

Lovgivning: § 112 serviceloven  
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Ståstøttestol med centralbremse 
- Arbejdsstol med centralbremse samt højderegulering 
- Arbejdsstol med centralbremse samt motor til højderegule-

ring  
- Tilbehør og specialtilpasning  
 

Målgruppe   
Til dig med nedsat gang- og ståfunktion, som har betydning 
for udførelsen med væsentlige daglige aktiviteter, der almin-
deligvis ville foregå stående, men kun kan udføres siddende, 
f.eks. køkkenarbejde. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Udholdenhed og/eller Mu-

skelstyrke 
- Praktiske opgaver: Skaffe sig varer og tjenesteydelser, Lave 

mad og/eller Lave husligt arbejde 
 

Særlige forhold 
- Du skal have behov for, at stolen kan bremses centralt, f.eks. 

når du rejser og sætter dig. 
- Vurdering af, om du kan kompenseres med anden siddemu-

lighed, f.eks. rollator, høj stol eller anden stol. 
- Arbejdsstole og ståstøttestole bevilges ikke som kompensa-

tion for spisebordsstol eller hvilestol. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Almindelige arbejds- og kontorstole (sædvanligt indbo) 
- Arbejdsstole uden centralbremse (sædvanligt indbo) 
- Ståstøttestole uden centralbremse (sædvanligt indbo) 
 

Senest opdateret juni 2021 
 

Bælte og sele til stabilisering af kroppen 
ISO 09.07.03 
 

Lovgivning: § 112 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Bælte uden skulderfiksering 
- Sele med skulderfiksering til brug i et sæde 
- Ankelbespænding til brug i et sæde 
- Håndledsbespænding til brug i et sæde 
 

Målgruppe  
Til dig, når det er nødvendigt af hensyn til din siddestilling og 
/eller sikkerhed. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Egenomsorg: Varetage egen sundhed 

 

Særlige forhold 
Siddestillingsanalyse bør gå forud for bevilling af sele. Vær 
opmærksom på bestemmelserne omkring magtanvendelse. 
Plejen, som er tilknyttet dig, har ansvaret for at vurdere, om 
der i det konkrete tilfælde er tale om magtanvendelse og at 
iværksætte de nødvendige foranstaltninger i den forbindelse. 
 

Senest opdateret maj 2021 
 
 

Cykel ISO 12.18.06  
Lovgivning: § 112 serviceloven og principafgørelse 40-19 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Trehjulet cykel med to baghjul til én person 
- Trehjulet cykel med to forhjul til én person 
- Trehjulet cykel med el 
- Specialtilpasning 
 

Målgruppe  
Til dig med væsentligt nedsat gangfunktion og balance, som 
kun er i stand til af færdes over korte strækninger (= skal vur-
deres individuelt, vejledende gangdistance på max. 500 me-
ter). Du er ikke i stand til at kompenseres på anden vis f.eks. 
med bil, almindelig cykel (eventuelt med støttehjul), trehjulet 
ladcykel med og uden el, offentlig transport mv. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Gå, Færden i forskellige omgivelser og/eller 

Bruge transportmidler 
- Mentale funktioner: Problemløsning, Tilegne sig færdighe-

der, Orienteringsevne og/eller Overordnede kognitive 
funktioner 

 

Særlige forhold 
Dit behov skal ikke kunne dækkes tilstrækkeligt på anden vis, 
f.eks. ved at benytte bil eller handicaptransport 
- Du skal være ude af stand til at benytte offentlige transport-

midler, eller det skal være forbundet med meget stort be-
svær 

- Du skal ved hjælp af den trehjulede cykel blive selvhjulpen 
med hensyn til at færdes i nærmiljøet.  

- Du har behov for at kunne færdes selvstændigt over læn-
gere afstande. 

- Du kan ved tildeling af en cykel få mulighed for at leve dit 
liv på lige fod med andre på samme alder og i samme livssi-
tuation.  

- Der skal være et væsentligt behov for, at cyklen skal benyt-
tes de fleste af ugens dage. 

 

Der ses på hele husstandens mulighed for at varetage væsent-
lige daglige gøremål.  
 

Der kan eventuelt indhentes lægelige oplysninger om bl.a. 
syn, hørelse, medicin, reaktion, trafiksikkerhed, hvis der ikke 
er tilstrækkelige oplysninger i FSIII (eller oplysningerne er 
uaktuelle) 
- Gangtest 
- Køretest 
- Trafiksikkerhedstest 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Parallelcykel 
- Tandemcykel 
- Cykelkurv, lygter, ekstra lås mv. 
- Tohjulet cykel med el (sædvanligt indbo) 
- Trehjulet ladcykel med og uden el (sædvanligt indbo) 
- Almindelig drift og vedligeholdelse, herunder lapning, 

smøring og udskiftning af ventilgummi, dæk og slanger 
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El-kørestol ISO 12.23.06 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
Kørestole som drives af en elektrisk motor, og hvor styringen 
sker ved hjælp af motoriseret styring, f.eks. joystick. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- El-kørestol med el-funktioner til indstilling af sædehøjde, 

sædetilt, ryglæn og elevation af fodstøtter 
- Tilpasning af hastighed og aktionsradius 
- Affjedring 
- Specialtilpasning, f.eks. nakkestøtte, sæde, ryg mv. 
- Der ydes kun hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis 

der er behov for mere end én årlig udskiftning 
 

Målgruppe  
Til dig med stærkt nedsat eller ophørt gangfunktion, hvis ene-
ste mulighed for at færdes indendørs og/eller udendørs er 
ved hjælp af el-kørestol. Der skal være tale om en svær funk-
tionsnedsættelse, samt at manuel kørestol ikke kan betjenes, 
selv over korte afstande.  
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig, Gå, Færden i 

forskellige omgivelser, Udholdenhed og/eller Muskelstyrke 
- Mentale funktioner: Problemløsning, Tilegne sig færdighe-

der, Orienteringsevne og/eller Overordnede kognitive fær-
digheder 

 

Særlige forhold 
- Du har et dagligt behov for el-kørestolen.  
- El-kørestolen er nødvendig for, at du kan færdes selvstæn-

digt i/uden for hjemmet og derved varetage aktiviteter og 
eventuelt job i/uden for hjemmet.  

- Du kan ved afprøvning manøvrere en el-kørestol forsvarligt. 
- Hvis du har et kendt misbrug (f.eks. medicin, alkohol og rus-

midler) kan du 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.  

- Der kan indhentes lægelige oplysninger med henblik på af-
klaring af trafiksikkerhed. F.eks. eventuelle kognitive dys-
funktioner med betydning for trafiksikkerhed. 

 

Hvis el-kørestolen udelukkende skal benyttes til at færdes 
uden for hjemmet, vil bevillingskriterierne for el-scootere 
blive anvendt. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og almindelig vedligeholdelse, herunder lapning, ud-

skiftning af ventilgummi, smøring m.m. 
- Første årlige udskiftning af dæk og slanger jf. principafgø-

relse C-61-01. Dokumentation for den første årlige udskift-
ning skal foreligge. 

- Taske til montering på el-kørestolen. 
- Bagageboks 

Senest opdateret juni 2021 
 

El-scooter ISO 12.23.03  
Lovgivning: § 113 serviceloven og principafgørelse 40-19 
Eldreven scooter med batteri, oplader, styr og sæde. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- El-scootere m. manuel styring 
- Specialtilpasning 
- Tilbehør, f.eks. kurv og sidespejle 
- Elstik til opladning (kun i særlige tilfælde) 
 
 

Målgruppe 
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Gå, Bruge transportmidler og/eller Færden i for-

skellige omgivelser 
- Mentale funktioner: Problemløsning, Tilegne sig færdighe-

der, Orienteringsevne og/eller Overordnede kognitive 
funktioner 

 

Særlige forhold 
- Dit behov for transport skal ikke kunne dækkes tilstrække-

ligt på anden vis, f.eks. ved at benytte rollator, to- eller tre-
hjulet cykel, to-hjulet knallert, egen bil eller handicaptrans-
port. 

- Du skal være ude af stand til at benytte offentlige transport-
midler, eller det skal være forbundet med meget stort be-
svær. 

- Der skal være et væsentligt behov for, at el-scooteren skal 
benyttes de fleste af ugens dage. 

- Der kan indhentes lægelige oplysninger med henblik på af-
klaring af trafiksikkerhed, f.eks. eventuelle kognitive dys-
funktioner, medicin, alkohol/rusmidler og syn. 

- Der kan blive behov for, at du deltager i en gangtest. 
 

Ved vurderingen vil der blive set på: 
- Hele husstandens mulighed for at varetage væsentlige dag-

lige gøremål. 
- Hvilke aktiviteter i nærområdet du ønsker at bruge el-scoo-

teren til. 
- Om du ønsker at opnå et højere aktivitetsniveau. 
- Om du er afskåret fra at komme til sociale aktiviteter eller 

fritidsaktiviteter. 
- Om el-scooteren giver dig mulighed for at blive selvhjulpen 

og uafhængig af hjælp fra andre, f.eks. kørsel med venner og 
familiemedlemmer. 

- Om du med tildeling af en el-scooter kan få mulighed for at 
leve dit liv på lige fod med andre på samme alder og i samme 
livssituation. 

- Om du har andre hjælpemidler eller forbrugsgoder til at af-
hjælpe dit transportbehov i nærområdet. 

 

Hvis du er berettiget til en el-scooter, kan du få støtte på én af 
følgende tre måder: 
1) Du kan få tilskud til 50 % af prisen på en standard trehju-

let el-scooter, dog max. 9.665 kr. El-scooteren bliver din 
ejendom og Hedensted Kommune yder derfor ikke hjælp 
til batteriskift, reparation, udskiftning m.m. (§ 113, stk. 3) 

2) Hvis din funktionsnedsættelse nødvendiggør en særlig 
indretning, kan du få tilskud til: 
- en dyrere el-scooter eller  
- en el-scooter med en særlig indretning.  Hvis du bevilges 

en el-scooter med en særlig indretning, vil der være en 
egenbetaling, som svarer til 50 % af prisen på en stan-
dard el-scooter og den bliver din ejendom. 

Hvis der bliver behov for reparation af din el-scooter ydes 
der 50 % tilskud og hvis det er reparation på din særlige 
indretning ydes der 100 % tilskud (§ 113, stk. 4) 

3) Hvis el-scooteren udelukkende fungerer som et hjælpe-
middel for dig, kan du låne en el-scooter af Hedensted 
Kommune. Efter endt brug, skal du levere den tilbage til 
Hedensted Kommunen (§ 113 stk. 5) 

 

I indsatsen indgår ikke 
- Lapning, udskiftning af ventilgummi, smøring m.m. 
- Taske til montering på el-scooteren og ekstra kurv 
- Udskiftning af dæk og slanger samt pærer i for- og baglygter 
 

Senest opdateret maj 2022 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/aaaadde4-c8ff-4673-b4c0-116a7d097cf1
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a8993bfa-f9cd-4c7f-be0c-7de7632e055f
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Gangbukke ISO 12.06.03  
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Højdeindstillelig gangbuk  
 

Målgruppe  
Til dig med nedsat balance, styrke, udholdenhed og/eller ned-
sat gangdistance. Gangbuk bevilges, hvis den skønnes nød-
vendig for at du kan færdes sikkert i dagligdagen og hvor en 
rollator ikke vurderes egnet. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Gå, Færden i forskellige omgivelser, Udholden-

hed og/eller Muskelstyrke 
Senest opdateret juni 2021 

 

Gangstol uden styr, primært til børn ISO 12.06.09.05 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Gangstole uden styr til manuel styring og med hjul. Med 

sæde eller sele der støtter kroppen under gang. 
 

Målgruppe  
Det er en forudsætning for bevilling; 
- At du har nedsat balance, styrke, udholdenhed og/eller ned-

sat gangdistance. 
- At du bliver i stand til at udføre daglige væsentlige aktivite-

ter, som ikke kan udføres siddende, eller 
- At du opnår at kunne færdes selvstændigt og målrettet, der 

skal ikke lægges vægt på kvaliteten af gangen (gangmøn-
ster) af hensyn til evt. træning. 

 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Gå, Færden i forskellige omgivelser, Udholden-

hed og/eller Muskelstyrke 
 

Særlige forhold 
Bevilges hovedsageligt til børn. Ved bevilling til børn skal der 
lægges vægt på at fremme udvikling. 
 

Senest opdateret juni 2021 
 

Hjælpemotor til manuel kørestol ISO 12.24.09  
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Brugerbetjent hjælpemotor 
- Ledsagerbetjent hjælpemotor 
 

Brugerbetjent hjælpemotor er til dig med stærkt nedsat eller 
ophørt gangfunktion eller 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. Du skal i væsentlig grad kunne færdes selv-
stændig i kørestolen med hjælpemotoren. På linje med krite-
rier for el-kørestol. 
 

Ledsagerbetjent hjælpemotor er til dig, der ikke selv kan 
fremdrive kørestolen, og din ledsager ikke er i stand til at 
skubbe kørestolen uden hjælpemotor udendørs i nærområ-
det. Vurdering heraf vil bero på en konkret, individuel vurde-
ring. 
 
 
 
 
 
 
 

Målgruppe  
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Færden i forskellige omgivelser, Udholdenhed 

og/eller Muskelstyrke 
 

Særlige forhold 
Der skal være et væsentligt og stort set daglig behov for brug 
af hjælpemotor til daglige gøremål (4-5 dage pr. uge).  
Kan bevilges, hvis dine pårørende/hjælper dagligt hjælper 
dig med at komme rundt udendørs og har vanskeligt ved at 
håndtere kørestolen, når du sidder i den.  
 

En hjælpemotor kan være tung at på- og afmontere. Den sam-
lede vægt af kørestolen øges, når motoren er påmonteret. Kø-
restolen kan ikke klappes sammen, når hjælpemotoren er på-
monteret. 
 

Hjælpemotor, hvis du bor på plejehjem 
Det er plejehjemmet, som skal anskaffe en hjælpemotor, hvis 
personalet har behov for dette produkt for at kunne håndtere 
din kørestol når du sidder i den.  

Senest opdateret juni 2021 
 

Knallert ISO 12.16.06 
Lovgivning: § 113 serviceloven og principafgørelse 40-19 
Benzindrevet motorkøretøj med 3 hjul, med en hastighed som 
en almindelig knallert. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Trehjulet, benzindrevet knallert 
 

Målgruppe  
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområ-
der: 
- Mobilitet: Gå, Færden i forskellige omgivelser og/eller 

Bruge transportmidler 
- Mentale funktioner: Problemløsning, Tilegne sig færdighe-

der, Orienteringsevne og/eller Overordnede kognitive 
funktioner 

 
 

Særlige forhold 
- Dit behov for kan ikke dækkes tilstrækkeligt på anden vis, 

f.eks. ved at benytte rollator, to- eller trehjulet cykel, el-
scooter, egen bil, handicaptransport eller tohjulet knallert. 

- Du skal være ude af stand til at benytte offentlige transport-
midler, eller det skal være forbundet med stort besvær. 

- Du skal have et ekstraordinært stort behov for at kunne 
køre længere strækninger, end en el-scooter kan dække 
(kombineret med bus, tog og Flextrafik) f.eks. i forbindelse 
med arbejde. 

- Der skal være et væsentligt behov for, at den trehjulede 
knallert skal benyttes de fleste af ugens dage. 

- Afprøvning skal altid finde sted, og du skal kunne færdes 
forsvarligt i trafikken. 

- Hvis rådgiver er i tvivl om du kan håndtere køretøjet på be-
tryggende vis i trafikken, kan en vurdering af trafiksikker-
heden være nødvendig.  

- Hvis du har et misbrug (medicin, alkohol, rusmiddel), kan 
du kun bevilges et køretøj, hvis det er lægeligt dokumente-
ret, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker din 
evne til at færdes forsvarligt. 

 

Der kan indhentes lægelige oplysninger om f.eks. syn, hørelse, 
medicin, reaktion, trafiksikkerhed, hvis der ikke er tilstræk-
kelige oplysninger i FSIII (eller disse oplysninger er gamle). 
 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a8993bfa-f9cd-4c7f-be0c-7de7632e055f
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Du skal tegne lovpligtig ansvarsforsikring, og dokumentation 
herfor skal foreligge og forevises til rådgiver, inden tilskud til 
trehjulet knallert kan gives. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Tohjulet knallert 
- Udskiftning af ventilgummi, smøring, lapning og udskift-

ning af dæk og slange samt styrthjelm (lovpligtig) 
 

Hvis du er berettiget til en knallert, kan du få støtte på én af 
følgende tre måder: 
1) Du kan få tilskud til 50 % af prisen på en standard trehju-

let knallert, dog max. 7.500 kr. Knallerten bliver din ejen-
dom og Hedensted Kommune yder derfor ikke hjælp til 
batteriskift, reparation og udskiftning m.m. (§ 113, stk. 3) 

2) Hvis din funktionsnedsættelse nødvendiggør en særlig 
indretning, kan du få tilskud til: 
- en dyrere knallert eller  
- en knallert med en særlig indretning. Hvis du bevilges 

en knallert med en særlig indretning, vil der være en 
egenbetaling, som svarer til 50 % af prisen på en stan-
dard knallert og den bliver din ejendom. 

Hvis der bliver behov for reparation af din knallert ydes 
der 50 % tilskud og hvis det er reparation på din særlige 
indretning ydes der 100 % tilskud (§ 113, stk. 4) 

3) Hvis knallerten udelukkende fungerer som et hjælpemid-
del for dig, f.eks. hvis din gangdistance er under 50 meter 
eller knallerten ikke erstatter en scooter, en bil, en knal-
lert eller en cykel med el, idet din funktionsnedsættelse 
gør at du ikke kan vælge at benytte disse i stedet for en 
trehjulet knallert. kan du låne en knallert af Hedensted 
Kommune. Efter endt brug, skal du levere den tilbage til 
Hedensted Kommune (§ 113, stk. 5) 

Senest opdateret juni 2021 
 

Kørepose og regnslag ISO 09.03.05.11 og 09.03.05.15 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Køreposer og regnslag, der er fremstillet til brug på køre-

stole, el-scootere og klapvogne. 
 

Målgruppe  
Til dig, som bruger kørestol, el-scooter eller klapvogn med et 
væsentligt behov for at færdes ude og som ikke kan iklædes 
almindeligt passende påklædning. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Egenomsorg: Af- og påklædning 
 

Særlige forhold 
Kørepose bevilges ikke, hvis du selvstændigt kan iklæde dig 
almindelig passende påklædning til udendørs brug, eller hvis 
en kørepose kan erstatte en liggende påklædning, hvor der er 
behov for hjælp af hjælpere. 
 

Regnslag kan bevilges, hvis du er kørestolsbruger og hvor det 
pga. kørestolens udformning og hensynet til sædepolstring, 
elektronik mv. ikke er muligt eller tilstrækkeligt, at benytte et 
almindeligt cykelslag eller regntøj til at beskytte disse dele. 
Det skal være udelukket, at du kan benytte anden udendørs 
påklædning.  
 

I indsatsen indgår ikke  
- Almindeligt regnslag, skibukser og regntøj. 
 

Senest opdateret juni 2021 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kørestol, manuel ISO 12.22.03 og 18.10.24 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
En kørestol med 4 hjul, sæde, indstillelig ryg, armlæn/frakke-
skånere og fodstøtter. Kørestolen kan have krydsramme eller 
fastramme. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Standard krydsrammekørestol 
- Aktiv krydsrammekørestol 
- Aktiv fastrammekørestol 
- Specialtilpasning 
- Tilbehør, f.eks. pude, bord, bremseforlænger mv. 
- Der ydes kun hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis 

der er behov for mere end én årlig udskiftning 
 

Målgruppe  
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Gå, Færden i forskellige omgivelser, Ændre 

kropsstilling, Udholdenhed, Muskelstyrke og/eller Forflytte 
sig. 

 

Særlige forhold 
En manuel kørestol vælges til den aktive/mellemaktive bor-
ger, hvor aktivitet vægtes højt. Ved en ansøgning om udskift-
ning af kørestol, skal rådgiver foretage en fornyet vurdering 
af dit behov. 
Der kan være tale om magtanvendelse, hvis du med et køre-
stolsbord hindres i at rejse dig. 
 

Kørestol, transport: 
- Til dig med nedsat gangfunktion i en sådan grad, at du er 

begrænset i at færdes sikkert i eller uden for egen bolig. Der 
skal være et væsentligt behov for anvendelse af kørestolen 
til transport, ca. 3-4 x ugen som minimum, til daglige gøre-
mål. 

- Kørestolen er en standard krydsrammekørestol. 
- Der bevilges ikke en transportkørestol til midlertidigt be-

hov (f.eks. ferie, udflugter og besøg). 
 

Kørestol, aktiv: 
- Til dig med stærkt nedsat eller ophørt gangfunktion, hvis 

eneste mulighed for at færdes selvstændigt er vha. en køre-
stol. Der skal være et dagligt behov. 

- Kørestolen kan have krydsramme eller fastramme. Ofte kan 
en standardkørestol tilpasses i en sådan grad, at den kan an-
vendes som aktiv kørestol. 

 

Individuelt tilpasset, krydsramme: 
- Til dig, som selv kan køre stolen 
- Til dig, som har behov for en individuel tilpasning af stolen, 

da den benyttes en stor del af døgnets timer 
- Til dig, som har svært ved selvstændigt at foretage forflyt-

ninger, således at stolen benyttes i hovedparten af døgnets 
timer 

 

Manuel aktiv kørestol, fastramme: 
- Borger med meget stort behov for manøvrering og aktions-

radius 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 selvhjul-
pen som muligt 

- Borger har svært ved selvstændigt at foretage forflytninger, 
således at stolen benyttes i hovedparten af døgnets timer 

 

Der bevilges ikke en lettere krydsrammekørestol end dem, 
der er indkøbsaftale på, hvis kørestolen er for tung at løfte 
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ind/ud af en bil. Der henvises her til brug af Flextur eller Han-
dicapkørsel. Kørselskontoret kan kontaktes for information 
om kørselsmuligheder, tlf. 79 75 51 10.  
 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og almindelig vedligeholdelse inkl. at pumpe dæk, ud-

skiftning af ventilgummi, smøring m.m. 
- Den første årlige udskiftning af dæk og slanger (jf. princip-

afgørelse C-61-01). Dokumentation for den første årlige ud-
skiftning skal foreligge. 

- Kørestole som udelukkende skal anvendes til sportsaktivi-
teter. 

Senest opdateret maj 2021 

Kørestol, komfort ISO 12.22.18 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Komfortkørestole med manuelle indstillingsmuligheder 
- Specialtilpasning, f.eks. pude, bord, bremseforlænger 
- Tilbehør (f.eks. elektrisk betjening af kip- og rygfunktion) 
- Der ydes kun hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis 

der er behov for mere end én årlig udskiftning 
 

Målgruppe  
Til dig med stærkt nedsat eller ophørt gangfunktion, hvis ene-
ste mulighed for at færdes er vha. kørestol. Komfortkørestol 
kan bevilges, når det er nødvendigt for at opretholde/variere 
en stabil siddestilling.  
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Gå, Færden i forskellige om-

givelser, Udholdenhed og/eller Muskelstyrke 
 

Særlige forhold 
- Der skal være dagligt behov.  
- Aktiv eller standard kørestol kan ikke tilgodese det væsent-

lige behov. 
- En komfortkørestol er til de mere inaktive borgere, hvor 

komfort og hvile vægtes højt. 
 

Elektrisk betjening af kip- og rygfunktioner bevilges kun, 
hvis: 
- Du er meget tung og hjælper derfor har svært ved at bruge 

de manuelle funktioner. Her vurderes på pladsforhold, hyp-
pighed og formål. 

- Du relevant selvstændigt kan benytte disse. 
 

En komfortkørestol bevilges ikke som erstatning for f.eks. en 
hvilestol eller hvil i sengen. 
 

I indsatsen indgår ikke: 
- Drift og almindelig vedligeholdelse, herunder lapning, ud-

skiftning af ventilgummi, smøring m.m. 
- Første årlige udskiftning af dæk og slanger (jf. principafgø-

relse C-61-01). Dokumentation for den første årlige udskift-
ning skal foreligge. 

Senest opdateret juni 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rollator ISO 12.06.06 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
Et højdeindstilleligt ganghjælpemiddel med 3-4 hjul, med 
bremser og hvilesæde.  
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Rollatorer med fire hjul samt sæde og kurv 
- Én-hånds rollator med fire hjul samt sæde og kurv 
- Rollator med underarmsstøtte 
- Tilbehør til rollator, f.eks. bakke, slæbebremse og stokke-

holder 
 

Målgruppe  
Til dig med nedsat balance, styrke, udholdenhed og/eller ned-
sat gangdistance. Rollator bevilges, hvis den skønnes nødven-
dig for at du kan færdes sikkert i dagligdagen. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Løfte og bære, Gå, Færden i forskellige omgivel-

ser, Udholdenhed og/eller Muskelstyrke 
 

Særlige forhold 
Som udgangspunkt bevilges kun 1 rollator. Hvis du pga. 
manglende niveaufri adgang fra lejlighed/bolig til gadeplan 
ikke kan få rollatoren med ud/ind af lejlighed/bolig, kan der 
bevilges 2 rollatorer. 
 

Ombytning fra en type rollator til en anden type bevilges kun, 
hvis den anden type rollator er væsentligt bedre egnet for dig 
eller som i væsentlig grad bedre kan afhjælpe din nedsatte 
funktionsevne. 
 

I indsatsen indgår ikke: 
- Overtræk til rollator 
- Lås til fastgørelse af rollator 
- Pumpning/lapning af luftfyldte hjul 
 

Der bevilges ikke rollator af hensyn til træningsbehov. 
 

Senest opdateret juni 2021 
 

Rullebord ISO 24.36.12 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Rulleborde med kontravægt. 
 

Målgruppe  
Til dig 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. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Løfte og bære, Gå og/eller Færden i forskellige 

omgivelser 
 

Særlige forhold 
Behovet skal ikke kunne dækkes af f.eks. en rollator med 
bakke og kurv. 

Senest opdateret juni 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/aaaadde4-c8ff-4673-b4c0-116a7d097cf1
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/aaaadde4-c8ff-4673-b4c0-116a7d097cf1
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Stokke ISO 12.03 og 12.39 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Indstillelig stok med anatomiske greb 
- Albuestokke, enkeltindstillelige 
- Albuestokke, dobbeltindstillelige 
- Underarmsstokke, Aksil stokke 
- Firepunktsstok 
- Mobilitystok 
- Markeringsstok 
- Tilbehør til stok, f.eks. specialtilpasning af stokke 
 

Målgruppe  
Til dig med nedsat balance, styrke, udholdenhed og/eller ned-
sat gangdistance. Stok bevilges, hvis den skønnes nødvendig 
for at du kan færdes sikkert i dagligdagen og almindelig stok 
ikke kan afhjælpe problemet. Der bevilges 1-2 stokke, alt efter 
hvad der vurderes nødvendigt. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Gå, Bevæge sig omkring, Færden i forskellige 

omgivelser og/eller Udholdenhed 
 

Særlige forhold 
Markeringsstok og mobilitystok bevilges til blinde og svagt-
seende. Der skal foreligge lægelig dokumentation for, at du 
har en medicinsk defineret, varig øjenlidelse, eller et varigt 
synshandicap med en synsstyrke på 6/18 eller derunder. 
I indsatsen indgår ikke 
- Stok uden indstillingsmulighed 
- Sammenklappelig stok 
- Udskiftning af dupsko 
- Stavgangsstokke 
- Indstillelig stok uden anatomiske greb 
- Dupsko med is pigge, da det ikke anses for et væsentligt dag-

ligt behov. 
Senest opdateret juni 2021 
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FORFLYTNING OG SENGE 
 

Forflytningshjælpemiddel ISO 12.31 
Lovgivning: § 112 serviceloven og arbejdsmiljøloven  
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Drejetårn 
- Glidebræt 
- Glidestykke, glidepude, glidelagen 
- Vendelagen med og uden motor 
- Sengebånd, rebstiger 
- Fritstående galge 
 

Målgruppe  
Bevilges til dig, der bliver helt eller delvist selvhjulpen i de 
daglige forflytningssituationer. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling og/eller Forflytte sig 

 

Særlige forhold 
Hvis hjælpemidlet er nødvendigt af hensyn til plejepersona-
lets arbejdsmiljø, kan det bestilles som et arbejdsredskab ef-
ter arbejdsmiljøloven. 
 

Hvis forflytningshjælpemidlet skal anvendes af pårørende 
(ikke pårørende, som er selvvalgt hjemmehjælper), skal det 
bevilges efter § 112. 
 

Særligt om drejetårne 
Bevilges kun i sjældne tilfælde, hvor borger bliver helt eller 
delvist selvhjulpen. Bevilges primært som et arbejdsredskab 
af hensyn til plejepersonalets arbejdsmiljø. Der vil være be-
hov for en forflytningsbeskrivelse/-vejledning fra Heden-
sted Kommunes trænende terapeuter. 
 

Særligt om vendelagen med motor 
Bevilges kun i sjældne tilfælde, hvor borger bliver selvhjul-
pen i forbindelse med at vende sig i sengen. Bevilges primært 
som et arbejdsredskab af hensyn til plejepersonalets ar-
bejdsmiljø. Der vil være behov for en forflytningsbeskri-
velse/-vejledning fra Hedensted Kommunes trænende tera-
peuter. 

Senest opdateret juni 2021 
 

Lejringspude ISO 09.07.06 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Pøller 
- Skråpuder større end 60x60 cm 
- Skråkiler 
- Ryg/lændestøtte til brug i seng 
- Støttepuder som kan bruges til flere formål. 
 

Målgruppe  
Til dig med bl.a. spasticitet og/eller skævheder i kroppen 
- Hvor lejring er nødvendig for at aktivitetsniveauet bliver væ-

sentligt forbedret i løbet af dagen. 
- Hvor lejring er nødvendig for at opretholde den bedst mu-

lige siddestilling og derved kunne udføre mest mulige dag-
lige aktiviteter 

 

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

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Muskelstyrke 

Særlige forhold 
Hvis du bor i et botilbud eller på plejehjem, kan det ikke be-
vilges, da det er basisinventar.  
 

I indsatsen indgår ikke 
- Lejringspuder til lejring i sengen. 
 

Senest opdateret juli 2021 
 

Loftlift ISO 12.36.12  
Lovgivning: § 112 og § 116 i serviceloven, arbejdsmiljøloven. 
Udstyr til at løfte og flytte en person. 
 
Hvad kan indsatsten indeholde?  
- Loftlift (arbejdsmiljøloven eller § 116) 
- Fritstående loftlift (arbejdsmiljøloven eller § 112) 
- Standardløftesejl: helsejl, halvsejl, hygiejnesejl, badesejl, 

amputationssejl, siddesejl (arbejdsmiljøloven) 
- Specialtilpasset løftesejl (§ 112) 
 
Målgruppe  
Til dig, som ikke kan forflytte dig selvstændigt og som får 
hjælp til forflytninger, og hvor der af hensyn til hjælperens 
arbejdsmiljø er behov for et forflytningshjælpemiddel. Du 
skal ikke kunne anvende et drejetårn, en mobil personløfter 
eller mobil ståløfter. 
 
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneom-
råde:  
- Mobilitet: Forflytte sig, Gå og/eller Muskelstyrke 
 
Særlige forhold  
- Hvis loftliften skal anvendes af pårørende, som IKKE er 

ansat som hjælper, skal den bevilges efter § 116. Hvis loft-
liften skal anvendes af personale, udlånes den som ar-
bejdsredskab. 

- Hvis loftliften gør dig selvhjulpen i forflytninger, skal den 
bevilges efter § 112 (ved en fritstående loftlift) eller § 116 
(ved en mur og nagelfast loftlift). 

- Hvis loftliften udlånes som et arbejdsredskab, vil der være 
behov for en forflytningsbeskrivelse/-vejledning fra He-
densted Kommunes trænende terapeuter. 

- Hvis du bor i lejebolig og din loftlift er bevilget efter § 116, 
kan der indgås en reetableringsaftale mellem din udlejer 
og Hedensted Kommune. Denne aftale skal indgås inden 
opsætning af loftliften. I andre tilfælde er Hedensted Kom-
mune ikke ansvarlig for reetablering efter nedtagning af 
loftliften. 

 
I indsatsen indgår ikke 
- Dækning af udgifter til strøm. 

Senest opdateret november 2022 
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Mobil personløfter og mobil ståløfter  
ISO 12.36.03 og 12.36.04 
Lovgivning: § 112 serviceloven og arbejdsmiljøloven 
Mobilt udstyr til at løfte og flytte en person i siddende eller 
stående stilling. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Mobile ståløftere (arbejdsmiljøloven) 
- Mobile personløftere (arbejdsmiljøloven) 
- Kombineret stå- og personløftere (arbejdsmiljøloven) 
- Standardløftesejl: Helsejl, halvsejl, hygiejnesejl, badesejl, 

amputationssejl (arbejdsmiljøloven) 
- Sidde-/komfortsejl og brystsejl til ståløftere (arbejdsmiljø-

loven) 
- Specialtilpasset løftesejl (§ 112) 
 

Målgruppe  
Til dig, som ikke kan forflytte dig selvstændigt og som får 
hjælp til forflytninger, og hvor der af hensyn til hjælperens 
arbejdsmiljø er behov for et forflytningshjælpemiddel. Du 
skal ikke kunne anvende et drejetårn. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig og/eller Gå 
 

Særlige forhold 
Hvis personløfteren skal anvendes af pårørende, som IKKE 
er ansat som hjælper, skal den bevilges efter § 112. Hvis per-
sonløfteren skal anvendes af personale, bestilles den som ar-
bejdsredskab. 
 

Der kan ikke bevilges gulvplader. 
 

Der vil være behov for en forflytningsbeskrivelse/-vejled-
ning fra Hedensted Kommunes trænende terapeuter. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Dækning af udgifter til strøm 

Senest opdateret juni 2021 
 

Plejeseng ISO 18.12.10 
Lovgivning: § 112 serviceloven eller arbejdsmiljøloven 
Plejeseng på hjul med bremsesystem, el-betjent liggeflade, ho-
vedgærde og fodende (3 eller 4 motorer). Inkl. standardmadras, 
sengegalge og sengeheste. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Plejeseng med 4-delt liggeflade med motor på alle funktioner 
- Forskelligt tilbehør (sengeheste, overtræk til sengeheste og 

sengegalge) 
- Standardmadras ved levering 
- Udskiftning af madras 
- Ind- og udstigningssenge  
- Tilbehør til plejeseng i form af fastmonteret system til kip 
- Sengebord, når du er sengeliggende og har brug for et bord til 

spisning eller anden daglig aktivitet i sengen (§ 112) 
 

Målgruppe 
Til dig, der har behov for elevation af sengebund til selvstæn-
digt at komme ind og ud af sengen. Den bevilges ved dagligt væ-
sentligt behov, og der hvor andre løsninger ikke kan afhjælpe 
dit problem, f.eks. en almindelig elevationsseng. Du skal kunne 
betjene sengen selvstændigt. 
 

Eller til dig, der får hjælp fra hjemmeplejen til personlig pleje i 
sengen, og hvor en plejeseng vurderes nødvendig af hensyn til 
plejens arbejdsmiljø. 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig og/eller Muskel-

styrke 
 

Særlige forhold 
Plejeseng bevilges dér, hvor forhøjerklodser ikke kan afhjælpe 
dit problem. Til dig med sygdomme som f.eks. KOL, astma eller 
dårligt hjerte, der har behov for at kunne indstille ryg- og ben-
del af seng for at opnå hvile og en hensigtsmæssig sovestilling 
og hvor en almindelig elevationsseng ikke vurderes tilstrække-
ligt at kunne afhjælpe dig. 
 

Bevilling af senge med ind- og udstigningsfunktion (velfærds-
teknologisk seng) kræver, at du bliver helt eller delvist selvhjul-
pen ved anvendelse af sengen. Vær opmærksom på, at de vel-
færdsteknologiske senge er tunge og i modsætning til de almin-
delige plejesenge ikke kan skilles ad, så adgangen til boligen 
skal være niveaufri. 
 

Særligt om plejehjem 
Plejeseng og standardmadras er basisinventar og noget ple-
jehjemmet selv skal stille til rådighed. 
 

Særligt om flytning af plejeseng 
Hvis en plejeseng skal flyttes fra et rum til et andet, eller fra 
en bolig/adresse til en anden, skal du selv sørge for flytning 
af plejesengen. Der kan lånes en sengevogn hos Hedensted 
Kommunes hjælpemiddeldepotet – du skal kontakte Vel-
færdsrådgivningen for aftale om at låne sengevognen. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Speciallagner til ind- og udstigningssenge 
- Dækning af udgifter til strøm 
 

Senest opdateret juni 2021 
 

Personløfter – loftmonteret  
ISO 12.36.03, 12.36.04 og 12.36.06 
Lovgivning: Arbejdsmiljøloven 
Fastmonteret udstyr til at løfte en person i siddende stilling. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Enkeltskinne (arbejdsmiljøloven) 
- Rumdækkende (arbejdsmiljøloven) 
- Køremotor (arbejdsmiljøloven) 
- Standardløftesejl (arbejdsmiljøloven) 
- Specialtilpasset løftesejl (§ 112) 
- Installation 
- Lovpligtigt serviceeftersyn  
 

Målgruppe  
Til dig, som ikke kan forflytte dig selvstændigt og som får hjælp 
til forflytninger, og hvor der af hensyn til hjælperens arbejds-
miljø er behov for et forflytningshjælpemiddel. Du skal ikke 
kunne anvende et drejetårn. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig og/eller Gå 
 

Særlige forhold 
Der vil være behov for en forflytningsbeskrivelse/-vejledning 
fra Hedensted Kommunes trænende terapeuter. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Dækning af udgifter til strøm 
 

Senest opdateret juni 2021 
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Sengehest til egen seng 
 

Der kan ikke bevilges en sengehest til egen seng, da det an-
ses som et værnemiddel. 
 
En sengehest til egen seng, som beskytter dig mod at falde 
ud af sengen, anses som et værnemiddel da den ikke afhjæl-
per en nedsat funktionsevne, men derimod beskytter mod 
at du kommer til skade ved at falde ud af sengen. 
 

Senest opdateret oktober 2022 
 

Ståbarre og ståstøtte ISO 05.36.03.01 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Stationært udstyr til at støtte en person i at opretholde den 

stående stilling. 
 

Målgruppe  
Til dig, 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. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Muskelstyrke og/eller Udholdenhed 
 

Særlige forhold 
Bevilges hovedsagligt til børn.  
 

Efter individuel vurdering kan der leveres diverse tilbehør. 
El-betjening kan bevilges, hvis det vurderes at være mere 
skånsomt eller det er nemmere at placere dig korrekt. 
 

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

Senest opdateret juni 2021 
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BOLIGENS INDRETNING 

Armatur ISO 18.24.03  
Lovgivning: § 116 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Udskiftning af standardgreb på armatur til køllegreb 
- Blandingsbatteri med køllegreb til køkkenvask, håndvask 

eller bruser i badeværelse 
- Termostat-blandingsbatteri med køllegreb til badeværelse 

eller køkken 
- Blandingsbatteri med sensorfunktion 
- Énhåndsbetjent armatur 
 
Målgruppe  
Til dig, der hindres i at anvende dit eksisterende armatur i 
køkkenet og/eller badeværelset. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Egenomsorg: Vaske sig 
- Praktiske opgaver: Lave husligt arbejde 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling og/eller Muskelstyrke 
- Mentale funktioner: Tilegne sig færdigheder og/eller Pro-

blemløsning 
 

Særlige forhold 
Det skal undersøges, om ejendommen vil skifte armaturet. 
Det skal undersøges, om det er tilstrækkeligt at montere køl-
legreb.  
 

I indsatsen indgår ikke 
- Udskiftning af armatur på grund af dårlig vedligeholdelse 

eller modernisering, som f.eks. manglende udskiftning af 
pakninger 

- Udskiftning af batterier 
Senest opdateret juni 2021 

 

Automatisk døråbner ISO 18.21.03 
Lovgivning: § 116 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Elektrisk døråbner på f.eks. entredør, fælles gadedør, ele-

vatordør, dør på svalegang, dør til kælder 
 

Målgruppe  
Til dig, der kan blive selvhjulpen 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 

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

- Boligen skal generelt være egnet til varigt ophold 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Gå, Bevæge sig omkring og/eller Færden i for-

skellige omgivelser 
 

Særlige forhold 
- Du skal ikke have andre muligheder for at komme ind/ud 

af boligen. Det skal vurderes, om det er et problem, der bør 
løses af ejendommens administrator. 

- Hedensted Kommune afholder udgiften til opsætning.  
- Du skal afholde udgifterne til drift og vedligehold inkl. re-

parationer. 

- Hvis en automatisk døråbner skal flyttes fra én bolig/ 
adresse til en anden, kan du søge om hjælp til flytning af 
denne. 

 

Hvis du bor i en andels- eller lejebolig 
Boligændringen bliver din ejendom og du skal selv betale for 
reetablering. Du er selv ansvarlig for at orientere din udlejer 
om boligændringen.  
 

Hvis du bor i en ejerbolig 
Boligændringen bliver din ejendom, den nedtages ikke og du 
skal selv betale for eventuel reetablering. 
 

Du orienteres skriftligt af rådgiver om bevilling og aftaler. 
 

Senest opdateret august 2022 
 

Dørtrinskile ISO 18.24.12.03  
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde?  
- Dørtrinskiler i gummi 
 

Målgruppe  
Til dig med et ganghjælpemiddel, som har udfordringer med 
at komme over dørtrin i egen bolig. 
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneom-
råde:  
- Mobilitet: Gå og/eller Færden i forskellige omgivelser 
 

Særlige forhold  
- Dørtrinskiler fastgøres ikke til gulvet, men lægges løst 

oven på gulvet. 
- Der kan udelukkende bevilges dørtrinskiler til de nødven-

dige rum i din bolig. 
- Der kan bevilges dørtrinskiler ved én adgangsvej ind/ud 

af din bolig, da kommunen kun er forpligtiget til at skabe 
én adgangsvej til din bolig. 

Senest opdateret juni 2022 
 

Fjernelse af dørtrin ISO 18.24.12 
Lovgivning: § 116 serviceloven 
Fjernelse af dørtrin placeret i bunden af en dør eller ved ind-
gangen til et område.  
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Fjernelse af dørtrin 
 

Målgruppe  
Til dig, som hindres i at komme omkring og/eller færdes sikkert 
i egen bolig pga. dørtrin. 
 

Du opfylder et eller flere af nedenstående kriterier: 
- Risiko for fald 
- Selvstændigt benytter ganghjælpemidler eller kørestol 
- Problemstillingen ikke kan løses på anden måde, f.eks. med 

dørtrinskiler eller lignende 
- Behov for personlig assistance for forcering af dørtrin, f.eks. i 

kørestol eller bækkenstol 
 

Boligen skal generelt være egnet til varigt ophold. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Gå og/eller Færden i forskellige omgivelser 
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Særlige forhold 
Det skal være afklaret, om løse dørtrinskiler kan anvendes i ste-
det. Der kan fjernes dørtrin til de rum i boligen, som er væsent-
lige i dagligdagen. Der fjernes derfor ikke dørtrin til de rum, der 
ikke benyttes. 
 

Boligændringen bliver din ejendom. 
 

Orientering om opsætning og reetablering 
- Hvis du bor i en andels- eller lejebolig er du selv ansvarlig for 

at orientere udlejer om opsætning og du afholder selv udgif-
ten ved en eventuel reetablering.  

- Hvis du bor du i ejerbolig, betaler du ligeledes selv for even-
tuel reetablering. 

 

Du orienteres skriftligt af rådgiver om bevilling og aftaler. 
 

Senest opdateret juni 2021 
 

Fjernelse af elementer på badeværelse ISO 59.03  
Lovgivning: § 116 serviceloven 
Fjernelse af badekar og andre elementer, f.eks. brusekant, 
væg og skabe mm. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Fjernelse af badekar 
- Etablering af bruseplads 
Målgruppe  
Bevilges til dig, så du kan bade i hjemmet, hvis der ikke er 
anden mulighed for bad, f.eks. på et nærliggende plejecenter. 
Det skal sikres at der ikke findes anden løsning som f.eks. 
forlængelse af bruseslange + badebænk uden for badekar, 
badekarsæde mv. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Egenomsorg: Vaske sig 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling 
 

Særlige forhold 
Der sættes standardfliser op i det område, hvor elementer er 
fjernet. Fjernelse af badekar kan kun bevilges, hvis problem-
stillingen ikke kan løses på anden måde eller der ikke er af-
løb i gulvet. Hvis badekar nedtages, sker vådsikring ifølge 
lovgivning. Såfremt gulvvarmen bliver involveret, reetable-
res denne kun hvis dette kan begrundes i din diagnose. 
 

Det er en betingelse, at boligen samlet set bliver egnet til va-
rigt ophold. 
 

Hvis du bor i en andels- eller lejebolig 
- Hvis du bor i en andels- eller lejebolig, bliver boligindret-

ningen din ejendom og du skal betale for reetablering. 
- Du orienteres skriftligt af din rådgiver, om at du selv er an-

svarlig for at orientere udlejer om ændringerne. 
 

Hvis du bor i en ejerbolig 
- Hvis du bor i en ejerbolig bliver boligændringen din ejen-

dom, den nedtages ikke og du betaler for evt. reetablering. 
- Du orienteres skriftligt af din rådgiver om bevilling og af-

taler. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Der foretages ikke fjernelse af badekar, hvis det har karak-

ter af renovering, f.eks. hvis der ikke er bruseplads i forve-
jen. 

- Udskiftning af fliser uden for den egentlige bruseplads 
- Som hovedregel bevilges der ikke reetablering af fjernelse 

af badekar 

 
Vær opmærksom på byggereglementerne på området.  
Se mere her: https://www.bolius.dk/love-og-regler-om-ba-
devaerelser-17976/  

Senest opdateret juni 2021 
 

Forhøjerklodser ISO 18 15 03 
Lovgivning: § 113 serviceloven (forbrugsgode under 500 kr.)  
Anordninger som placeres under benene på møbler med hen-
blik på at forøge benenes længde. 
 

Særlige forhold 
Der kan ikke ydes støtte til forhøjerklodser til f.eks. senge, stole 
og borde. Forhøjerklodser betragtes som et forbrugsgode un-
der 500 kr. og kan købe flere steder i almindelig handel i sæt á 
4 stk. 
 

Senest opdateret november 2021 
 

Gelænder ISO 18.18.03 
Lovgivning: § 113, stk. 3 serviceloven 
Gelændre vil typisk være forbrugsgoder, da disse fremstilles 
og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos 
befolkningen i almindelighed. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
Gelændre i forskellige længder monteret på væg, gulv eller 
anden stabil konstruktion til støtte for dig, som skal stabili-
seres under gang, f.eks. på trapper og ramper eller i en kor-
ridor. 
- Træ-gelænder, indendørs  
- Træ-gelænder, udendørs  
- Specialfremstillet gelænder, inden- og udendørs  
 
Målgruppe  
Til dig, som ikke kan færdes helt eller delvist selvstændigt 
ind/ud af eller rundt i din bolig. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Bevæge sig omkring 
 

Særlige forhold 
Opsættes udelukkende, hvor anden løsning ikke er mulig, 
herunder mulighederne for at indrette sig anderledes i boli-
gen, f.eks. flytte soveværelse fra 1. sal ned i stueplan, flytte 
vaskemaskine fra kælder op i stueplan. Kan et ganghjælpe-
middel/ekstra ganghjælpemiddel løse problematikken? 
 

Hvis en trappe har en sådan udformning at andre uden funk-
tionsnedsættelse heller ikke kan færdes forsvarligt på trap-
pen, betragtes opsætning af et gelænder som en forbedring 
af boligen og kan ikke bevilges. 
 

Hjælp til anskaffelse af gelænder ydes med et beløb svarende 
til halvdelen af prisen på et almindeligt standardprodukt af 
den pågældende art (materialeudgiften). Udgiften til opsæt-
ning af gelænder skal borger selv afholde. 
 

Et gelænder bliver din ejendom og skal ikke returneres til 
Hedensted Kommune. 
 

Et gelænder vil betragtes som en boligindretning efter § 116 
i serviceloven, hvis det fastgøres på en særlig måde eller ved 
nedtagning vil efterlade synlige og usædvanlige spor, der 
kræver reparation, som ikke kan sammenlignes med sæd-
vanligvis forekommende udbedringer. 
 
 

https://www.bolius.dk/love-og-regler-om-badevaerelser-17976/
https://www.bolius.dk/love-og-regler-om-badevaerelser-17976/


 
 
 
 

 
Social Omsorg 
Senest opdateret november 2022  Side 18 af 31 

Orientering om opsætning og reetablering 
- Hvis du bor i en andels- eller lejebolig er du selv ansvarlig 

for at orientere udlejer om opsætning og du afholder selv 
udgiften ved en eventuel reetablering.  

- Hvis du bor du i ejerbolig, betaler du ligeledes selv for 
eventuel reetablering.  

 

Senest opdateret juni 2021 
 

Hvilestol ISO 18.09.15 
Lovgivning: § 112 og § 113 serviceloven samt principafgø-
relse 73-16  
 
Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Katapultstole (§ 112) 
- Arthrodesestole og sæder (§ 112) 
- Hvilestol med el-funktioner til indstilling af ryglæn og 

sæde (§ 113) 
 
Målgruppe  
Til dig, der har et specielt behov for hjælp til at sætte dig / 
rejse dig, f.eks. katapultfunktion, eller til dig, der har svære 
deformiteter i f.eks. hoften eller ryggen og har behov for at 
korrigere siddestillingen, så der opnås hvile og / eller smer-
teaflastning. 
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Udholdenhed og/eller 

Muskelstyrke 
 
Særlige forhold 
Du kan kun få en hvilestol med el-hejs, hvis du ikke har behov 
for personassistance ved forflytninger til og fra stolen og du 
ved brug af el-funktionen bliver selvhjulpen. 
 
I indsatsen indgår ikke 
- Hvilestol uden indstillingsmulighed (sædvanligt indbo) 
- Hvilestol med manuel indstillingsmulighed af ryg og sæde 

(sædvanligt indbo) 
Senest opdateret oktober 2021 

 

Rampe – faste, transportable 
ISO 18.30.15 og 18.30.18 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
Transportable ramper: 
- Letvægtsramper 
- Standardramper 
 

Faste ramper: 
- Standardramper 
- Specialfremstillede ramper i specielle mål 
- Montering 
 

Målgruppe  
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Færden i forskellige omgivelser 
 
Særlige forhold 
- Kommunen er kun forpligtiget til at skabe én adgangsvej til 

din bolig. Der bevilges derfor maksimalt én rampe, selvom 
du kan have flere adgangsveje til og fra boligen, som du øn-
sker at kunne anvende. 

- Der kan udlånes en transportabel rampe i en midlertidig 
periode i forbindelse med et rehabiliteringsforløb, hvis re-
habiliteringsforløbet omhandler træning i igen at kunne 
komme ud af boligen ift. f.eks. indkøb eller tømme post-
kasse. 

Senest opdateret april 2022 
 

Skydedør, vending af dør, bredere døråbning 
ISO 18.24.09  
Lovgivning: § 116 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Skydedør 
- Vending af dør 
- Bredere døråbning 
 

Målgruppe  
Til dig, der hindres i at åbne/lukke din dør, komme igennem din 
dør til et vigtig rum i boligen f.eks. indgang, soveværelse, bade-
værelse, køkken og stue.  
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Gå, Færden i forskellige omgi-

velser og/eller Muskelstyrke 
 

Særlige forhold 
- Det er en forudsætning, at du ikke kan indrette dig på en an-

den måde i din bolig.  
- Placering af stikkontakter ved dør skal vurderes i forhold til, 

om disse skal flyttes. 
Senest opdateret juni 2021 

 

Spisearm, manuel eller elektronisk ISO 15.09.27 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
Elektrisk eller mekanisk udstyr som kan bringe maden fra 
tallerkenen til munden, f.eks. spiserobotter. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Manuel spisearm 
- Elektronisk spisearm 
- Bord til spisearm 
- Specialtilbehør, f.eks. tallerkener og bestik 
- Undervisning i anvendelse af spisearm 
 

Målgruppe  
Til dig, som ikke selv er i stand til at føre maden til munden 
og som ved brug af spisearm selvstændigt kan indtage et 
måltid. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Egenomsorg: Spise og/eller Fødeindtagelse 
- Mobilitet: Muskelstyrke 
 

Særlige forhold 
- Du 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 dig i forhold til 
spisearmen. 

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

- Hjælp til anretning af mad henhører til praktisk hjælp og 
skal bevilges af en visitator. 

Senest opdateret juni 2021 
 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/c68e8e8c-dad5-4eee-bb0c-0b672759c1cd
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Støttegreb ISO 18.18.06 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
Støttegreb, som typisk bruges til montering på væg eller dør-
karm. Støttegrebet fastgøres ikke på en særlig måde og/eller 
efterlader ikke synlige og usædvanlige spor, når det fjernes. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Miagreb i forskellig længde og dybde 
- Miagreb i forskellige vinklinger 
- Specialtilpasning/specialtilbehør 
 

Målgruppe  
Til dig, som ikke selvstændigt kan færdes ind og ud af din bo-
lig eller hvor det er nødvendigt for at du kan klare badesitu-
ationen selvstændigt. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområ-
der: 
- Egenomsorg: Vaske sig 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling og/eller Bevæge sig om-

kring 
 

Særlige forhold 
Opsættes udelukkende hvor anden løsning ikke er mulig, 
f.eks. badebænk, ekstra rollator eller toiletforhøjer m. arm-
læn. 
 

Et støttegreb bliver din ejendom og skal ikke returneres til 
Hedensted Kommune. 
 

Du orienteres skriftligt af rådgiver om bevilling og aftaler. 
 

Et støttegreb vil betragtes som en boligindretning efter § 116 
i serviceloven, hvis det fastgøres på en særlig måde eller ved 
nedtagning vil efterlade synlige og usædvanlige spor, der 
kræver reparation, som ikke kan sammenlignes med sæd-
vanligvis forekommende udbedringer. 
 
Orientering om opsætning og reetablering 
- Hvis du bor i en andels- eller lejebolig er du selv ansvarlig 

for at orientere udlejer om opsætning og du afholder selv 
udgiften ved en eventuel reetablering.  

- Hvis du bor du i ejerbolig, betaler du ligeledes selv for even-
tuel reetablering. 

 

Senest opdateret juni 2021 

Trappelift ISO 18.30.10 og 18.30.11 
Lovgivning: § 116 serviceloven 
Løfteanordninger med en platform eller sæde monteret på en 
eller flere skinner, som følger en trappes forløb. Herunder 
hører trappelifte til kørestole. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Trappelift (kørestolslift/stolelift) ved udendørs adgangs-

forhold med niveauforskel til boligen 
- Trappelift (kørestolslift/stolelift) ved indendørs niveaufor-

skelle 
- Lovpligtige serviceeftersyn 
 

Målgruppe  
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneom-
råde: 
- Mobilitet: Bevæge sig omkring 
 
 
 
 

Særlige forhold 
- Der skal som udgangspunkt være tale om et væsentligt dag-

ligt behov for selvstændigt at kunne komme ind/ud af eller 
rundt i boligen. 

- Du skal ikke have andre muligheder for at komme ind/ud 
af eller rundt i boligen. 

- Trappelift kan kun bevilges mellem rum, der benyttes dag-
ligt. 

- 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. 
 

Hvis du bor i en andels- eller lejebolig 
- Trappeliften bliver din ejendom og du betaler for eventuel 

reetablering. 
- Hvis en trappelift skal flyttes fra én bolig/ adresse til en an-

den, kan du søge om hjælp til flytning af denne.  
- Det kan aftales med dig, at Hedensted Kommune nedtager 

trappeliften og foretager nødvendig reetablering – i det til-
fælde varetager Hedensted Kommune vedligehold og lov-
pligtig service. 

- Du orienteres skriftligt af rådgiver, om reetablering og du 
selv er ansvarlig for at orientere udlejer om ændringerne. 

 

Hvis du bor i en ejerbolig 
- Trappeliften bliver din ejendom, den nedtages ikke og du 

skal selv betale for eventuel reetablering. 
- Hvis en trappelift skal flyttes fra én bolig/ adresse til en an-

den, kan du søge om hjælp til flytning af denne. 
- Det kan aftales med dig, at Hedensted Kommune nedtager 

trappeliften og foretager nødvendig reetablering – i det til-
fælde varetager kommunen vedligehold og lovpligtig ser-
vice. 

- Du orienteres skriftligt af rådgiver om bevilling og aftaler. 
 

Der kræves ikke byggetilladelse. 
 

Senest opdateret august 2022 
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VARSLING OG ALARMERING 

Epilepsialarm ISO 22.27.18.10  
Lovgivning: § 112 i serviceloven og principafgørelse 77-15 
 

Hvad kan indsatsten indeholde?  
- Epilepsialarm  
 

Målgruppe  
Til dig med epilepsi, som oplever epileptiske anfald og som 
ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp, når du har et epileptisk 
anfald. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde:  
- Mentale funktioner: Tilegne sig færdigheder og/eller An-

vende kommunikationsudstyr og -teknikker  
 

Særlige forhold  
- Der kan ikke bevilges en epilepsialarm, hvis epilepsialarmen 
alene skal bruges til at registrere epileptiske anfald som brug 
for regulering af medicin. En epilepsialarm kan i dette tilfælde 
ikke betragtes som et hjælpemiddel, idet den er et led i din be-
handling (se principafgørelse 77-15). 
- Hvis der skal bruges sim-kort til epilepsialarmen, stiller kom-
munen dette til rådighed. 

Senest opdateret juni 2022 
 

Nødkald ISO 22.27.18 
Lovgivning: § 112 og § 113b i serviceloven 
Nødkald som giver dig mulighed for at tilkalde hjælp til hjem-
meplejen eller sygeplejen. Anvendes kun ved behov for akut 
hjælp. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Nødkald med én eller to trådløse sendere 
- Nødkald med røgalarm 
- Faldsensor  
- Installation 
 

Målgruppe  
- Fald: Nødkald kan bevilges til dig, som har høj faldrisiko, og 

ikke kan rejse dig ved egen hjælp. 
- Akut eller kronisk lidelse: Nødkald kan bevilges til dig med 

en akut eller kronisk lidelse, der har behov for akut hjælp til 
pleje og hvor besøg ikke kan planlægges på anden vis.  

 

Det er en forudsætning, at du ikke kan tilkalde hjælp via en mo-
biltelefon.  
 

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

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Gå og/eller Færden i forskel-

lige omgivelser 
- Mentale funktioner: Anvende kommunikationsudstyr og –

teknikker 
 

Særlige forhold 
Der skal foretages en konkret vurdering af, om du kan anvende 
et nødkald. Hvis du har kognitive udfordringer kan du have 
svært ved at indlære brugen af nødkald. 
 

Alder og diagnose alene kan ikke danne grundlag for en bevil-
ling. 
 

 
 

Faldsensor 
Faldsensor kan bevilges i stedet for det almindelige alarm-
tryk, hvis det vurderes, at du ikke kan anvende det alminde-
lige alarmtryk. 
 

Røgalarm 
Du ryger og kan ikke flytte dig fra seng eller stol ved egen 
hjælp. Du er dement med et særligt behov for at få opsat røg-
alarm. Der bevilges som udgangspunkt ikke dækning af lø-
bende telefonabonnement. 
 

Se dog undtagelse, hvis du ikke allerede har telefonabonne-
ment, i Ankestyrelsens principafgørelse 10-16. 
 

Senest opdateret juni 2021 
 

Personsøger og personfinder ISO 22.27.24.07  
Lovgivning: § 112 serviceloven 
Systemer beregnet til lokalisering eller sporing af personer.  
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Alarm- og pejlesystem (GPS sporingssystem) 
- Undervisning i anvendelse af alarm- og pejlesystemet til dig 

og dine pårørende 
- Betaling af abonnement på alarm- og pejlesystem 
- Hjælp til sporing og hjembringelse ved akut behov 
 
Målgruppe  
Til dig der, f.eks. pga. demens, forlader din bolig og ikke kan 
finde hjem igen. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mentale funktioner: Orienteringsevne, Hukommelse og/el-

ler Overordnede kognitive funktioner 
 

Særlige forhold 
- Du skal kunne give et samtykke og ikke modsætte dig bru-

gen af alarm- og pejlesystemet. 
- Hvis du er passiv og ikke klart siger ja eller nej til ydelsen, 

skal godkendelse søges via Juridisk Afdeling. Hvis du mod-
sætter dig, skal der ligeledes foreligge godkendelse og be-
villing – søges via Staben (magtanvendelse § 125). 

- Det forventes, at det er din pårørende, der har ansvaret for 
at spore og bringe dig hjem. 

 

Det er Hedensted Kommunes demenskonsulenter, som vur-
derer, om du er i målgruppen for GPS sporingssystem. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Indkøb og betaling af mobiltelefon 
- Løbende telefonabonnement. Se dog undtagelse, hvis bor-

ger ikke allerede har telefonabonnement, i Ankestyrelsens 
principafgørelse 10-16. 

- Drift og vedligeholdelse, f.eks. betaling for løbende strøm-
forbrug 

- Betaling af internetabonnement 
 

Senest opdateret juni 2021 

 
  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a02c39b2-3ab0-45d1-8bbd-390082385d05
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/841fd58f-1f48-405a-b6a7-d290316b0ee4
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/841fd58f-1f48-405a-b6a7-d290316b0ee4
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SYN, BELYSNING, KOMMUNIKATION M.V. 
 

Billede- og tekstforstørrelse ISO 22.03 og 22.30  
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- CCTV-anlæg 
- Elektronisk video-lup 
- Undervisning i brug af bevilget produkt 
 

Målgruppe  
Til dig, som har en medicinsk defineret, varig øjenlidelse eller 
et varigt synshandicap med en synsstyrke på 6/18 eller derun-
der. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Skaffe sig varer og tjenesteydelser 
- Mentale funktioner: Tilegne sig færdigheder 
 

Særlige forhold 
Center for Syn og Hjælpemidler (CSH) i Aarhus foretager vur-
dering af behov og afprøvning af hjælpemidlerne. Hedensted 
Kommune træffer afgørelse på baggrund af oplysninger fra 
CSH. 
 

Du har pligt til at henvende dig til Hedensted Kommune eller 
CSH i Aarhus, hvis synshjælpemidlet ikke anvendes. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og vedligeholdelse – f.eks. rengøring, udskiftning af bat-

terier eller betaling af udgifter til strømforbrug 
- Betaling for løbende internetabonnement og oprettelse af in-

ternet. 
Senest opdateret november 2021 

 

Hjælpemiddel til kommunikation ISO 22.09 og 22.21 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Talemaskine 
- Kommunikationsforstærker 
- Skrivebaserede hjælpemidler 
- Symbol- og skrivebaserede softwareprogrammer 
- Stemmeforstærker  
 

Målgruppe  
Borgere, der har fået foretaget en trachestomi (indsættelse af 
kanyle fra forsiden af halsen ind i luftrøret) eller en laryngec-
tomi (fjernelse af strubehovedet og stemmelæberne). 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mentale funktioner: Tilegne sig færdigheder og/eller An-

vende kommunikationsudstyr og –teknikker. 
 

Særlige forhold 
Kommunikation & Teknolog i Horsens foretager vurdering af 
behov og afprøvning af hjælpemidlerne. Hedensted Kommune 
træffer afgørelse på baggrund af oplysninger fra Kommunika-
tion & Teknologi. 
 

Du har pligt til at henvende dig til Hedensted Kommune eller 
Kommunikation & Teknologi i Horsens, hvis hjælpemidlet ikke 
anvendes. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af batterier eller 

betaling af udgifter til strømforbrug 
- Tablets, iPads, smartphones 

- Betaling for løbende internetabonnement og oprettelse af in-
ternet 

Senest opdateret november 2021 

Hjælpemiddel til kommunikation og informations-
søgning til blinde og svagsynede ISO 22.30 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Software til f.eks. tablet, smartphone, pc mv. (§ 112) 
- Talesyntese til oplæsning af tekst (§ 112) 
- Jaws, tekstoplæsningsprogram til blinde og program til navi-

gation på pc (§ 112) 
- Zoomtekst, forstørrelsesprogram til svagsynede (§ 112) 
- Omnipage, oversættelsesprogram fra scannet billede til tekst-

filer (§ 112) 
 

Målgruppe  
Til dig, som er blind eller svagsynet og oplever problemer med 
kommunikation og informationssøgning. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mentale funktioner: Anvende kommunikationsudstyr og -tek-

nikker 
 

Særlige forhold 
- Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for, at du har en 

medicinsk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt synshan-
dicap med en synsstyrke på 6/18 eller derunder. 

- Computere er sædvanligt indbo, men blinde og svagsynede 
kan bevilges computere jf. hjælpemiddelbekendtgørelsen § 
20 stk. 4. 

 

I indsatsen indgår ikke 
- Stationær computer inklusiv skærm og tastatur, bærbar com-

puter, tablets og scanner/printer, da det betragtes som sæd-
vanligt indbo (se principafgørelse 59-13)  

- Drift og vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af batterier eller 
betaling af udgifter til strømforbrug samt printerpatroner 

- Betaling for løbende internetabonnement og oprettelse af in-
ternet 

Senest opdateret november 2021 
 

Hjælpemiddel til styring af computer ISO 22.36  
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Styring af computer via hovedmus 
- Øjenstyringssystemer 
- Styring af computer via 0/1-kontakter 
- Touchtastatur 
- Trykfølsomme skærme 
- Tastaturplade 
- Specialudformet tastatur 
- Undervisning i brug af bevilget produkt 
 

Målgruppe  
Til dig, som på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, ikke er i stand til at benytte almindelig tastatur og mus 
eller betjene en pc på almindelig vis. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet 
 

Særlige forhold 
Du skal have et væsentligt behov for at kunne betjene og kom-
munikere ved brug af en pc. Du skal blive i stand til selvstændigt 
at kunne betjene og kommunikere ved brug af pc. 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/31a19f6a-20a2-4fed-a18a-b302729119e9
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Kommunikation & Teknolog i Horsens foretager vurdering af 
behov og afprøvning af hjælpemidlerne. Hedensted Kommune 
træffer afgørelse på baggrund af oplysninger fra Kommunika-
tion & Teknologi. 
 

Du har pligt til at henvende dig til Hedensted Kommune eller 
Kommunikation & Teknologi i Horsens, hvis hjælpemidlet ikke 
anvendes. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og vedligeholdelse – f.eks. udskiftning af batterier eller 

betaling af udgifter til strømforbrug 
- Betaling for løbende internetabonnement og oprettelse af in-

ternet 
- Hardware, f.eks. tablet, smartphone, pc og lignende indgår 

ikke i indsatsen (se principafgørelse 59-13) 
 

Senest opdateret november 2021 
 

Lup ISO 22.03.09  
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Håndholdte lupper 
- Luplamper 
- Påhæftningslupper 
- Forstørrelsesglas 
- Elektroniske lupper 
Målgruppe 
Til dig, der har nedsat syn og derfor har behov for forstørrelse 
af tekst for at kunne læse. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Skaffe sig varer og tjenesteydelser 
 

Særlige forhold 
Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for, at du har en 
medicinsk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt synshandi-
cap med en synsstyrke på 6/18 eller derunder. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og vedligeholdelse, f.eks. rengøring, udskiftning af batte-

rier eller betaling af udgifter til strømforbrug 
 

Senest opdateret november 2021 
 

Læseunderstøttelse ISO 22.18, 22.30 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Læsemaskine/oplæsningsapparat 
- Læse- og scannerpen 
- Lydafspiller (typisk daisy-format) 
- Elektronisk bladvender 
- Undervisning i brug af bevilget produkt 
 

Målgruppe  
Til dig, der grundet ordblindhed eller nedsat syn, oplever be-
grænsninger i forhold til at læse og skrive. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mentale funktioner: Tilegne sig færdigheder 
 

Særlige forhold 
- Du skal ikke have andre muligheder for selvstændigt at kunne 

læse 
- Kan bevilges til borgere med ordblindhed. Du skal være testet 

for ordblindhed. Du skal ved hjælp af programmet kunne 
blive selvhjulpen i din daglige kommunikation på pc. Du skal 

have et dagligt behov for at læse/skrive mails, orientere sig 
på internettet eller læse indkommen post i e-boks. 

- Kan bevilges til borgere, med nedsat syn/blindhed, som har 
behov for en skærmlæser. Du skal have en synsstyrke på 6/18 
eller derunder på det bedste øje eller en betydelig synsdefekt. 
Det nedsatte syn skyldes en øjensygdom, som ikke kan be-
handles. Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for, at 
dit nedsatte syn skyldes en uhelbredelig øjensygdom, som in-
debærer permanent synstab. 

 
Kommunikation & Teknologi i Horsens foretager vurdering af 
behov og afprøvning af hjælpemidlerne. Hedensted Kommune 
træffer afgørelse på baggrund af oplysninger fra Kommunika-
tion & Teknologi. 
 
Du har pligt til at henvende dig til Hedensted Kommune eller 
Kommunikation & Teknologi i Horsens, hvis synshjælpemidlet 
ikke anvendes. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og vedligeholdelse, f.eks. rengøring, udskiftning af batte-

rier eller betaling af udgifter til strømforbrug 
- Betaling for løbende internetabonnement og oprettelse af in-

ternet 
Senest opdateret november 2021 

 

Struktur og planlægningshjælpemiddel ISO 22.27  
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Elektroniske kalendere og planlægningssystemer 
- Nat- og dagkalender 
- Påmindelsesur 
- Undervisning i brug af det bevilgede produkt 
 

Målgruppe  
Til dig, der har væsentlige udfordringer med at strukturere og 
planlægge din dagligdag og som ved hjælp af produktet, kan 
blive selvhjulpen i dette. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Udføre daglige rutiner 
- Mentale funktioner: Hukommelse og/eller Overordnede kog-

nitive funktioner 
 

Særlige forhold 
- Pædagogiske, medicinske og ikke-medicinske behandlingstil-

tag skal være afprøvet. Træningspotentiale skal også være af-
klaret. 

- Der skal være afprøvet kalendere og planlægningsprogram-
mer, som kan købes i almindelig handel. 

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

 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af batterier eller 

betaling af udgifter til strømforbrug 
- Smartphones, iPads og tablets (se  principafgørelse 59-13) 
- Betaling for løbende internetabonnement og oprettelse af in-

ternet. 
Senest opdateret november 2021 
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Synshjælpemiddel ISO 22.03 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
Et synshjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet til at af-
hjælpe dig i daglige aktiviteter som f.eks. foretage indkøb, 
læse, se tv mv. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Briller 
- Kontaktlinser 
- Luplampe 
- CCTV-anlæg  
- Blindestok 
 

Målgruppe  
Til dig med en medicinskoptisk defineret varig øjenlidelse. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Udføre daglige rutiner og/eller Skaffe 

sig varer og tjenesteydelser 
 

Særlige forhold 
Center for Syn og Hjælpemidler (CSH) i Aarhus foretager vur-
dering af behov og afprøvning af hjælpemidlerne. Hedensted 
Kommune træffer afgørelse på baggrund af oplysninger fra 
CSH. 
 
Du har pligt til at henvende dig til Hedensted Kommune eller 
CSH i Aarhus, hvis synshjælpemidlet ikke anvendes. 
 
I indsatsen indgår ikke 
- Der gives ikke tilskud til polering af glas- og akrylproteser.  

Ankestyrelsen vurderer, at udgiften til polering (rensning) 
af en akrylprotese må anses for at være en udgift, der følger 
af brug af hjælpemidlet, dvs. en driftsudgift jfr. en sag som 
kommunen har fået medhold i vedr. ansøgning om polering 
af øjenprotese og hvor borger efterfølgende har klaget. 

 

Senest opdateret november 2021 
 

Særlig belysning ISO 18.06 
Lovgivning: § 112 og § 113 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Kuvertlamper (§ 112) 
- Koldlyslæselamper (§ 112/ § 113) 
- Læselamper med påhæftningslup (§ 112) 
 

Målgruppe 
Til dig, der oplever begrænsninger i forbindelse med synet. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mentale funktioner 
 

Særlige forhold 
- Den eksisterende belysning i hjemmet er alderssvarende, og 

du har forsøgt at optimere belysningen i hjemmet i forhold til 
din synsnedsættelse. 

- Der skal foreligge dokumentation efter en afprøvning med 
indstilling til, hvilken type belysning, der vurderes at kunne 
afhjælpe dit behov. 

 

Center for Syn og Hjælpemidler (CSH) i Aarhus foretager vur-
dering af behov og afprøvning af hjælpemidlerne. Hedensted 
Kommune træffer afgørelse på baggrund af oplysninger fra 
CSH. 
 

Du har pligt til at henvende dig til Hedensted Kommune eller 
CSH i Aarhus, hvis synshjælpemidlet ikke anvendes. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af batterier eller 

betaling af udgifter til strømforbrug 
- Almindelig og alderssvarende belysning 

 

Senest opdateret november 2021 
 

Ur til blinde og svagsynede ISO 22.27 
Lovgivning: § 112 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Talende ure 
- Armbåndsure 
- Punkture 
 

Målgruppe  
Til dig, som er blind, svagtseende eller har en kognitiv funkti-
onsnedsættelse og ikke er i stand til at aflæse et ur. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Udføre daglige rutiner 
- Mentale funktioner: Hukommelse 
 

Særlige forhold 
Er du blind eller svagtseende, skal der foreligge lægefaglig do-
kumentation for, at du har en medicinsk defineret, varig øjenli-
delse eller et varigt synshandicap med en synsstyrke på 6/18 
eller derunder. 
 

Center for Syn og Hjælpemidler (CSH) i Aarhus foretager vur-
dering af behov og afprøvning af hjælpemidlerne. Hedensted 
Kommune træffer afgørelse på baggrund af oplysninger fra 
CSH. 
 

Du har pligt til at henvende dig til Hedensted Kommune eller 
CSH i Aarhus, hvis synshjælpemidlet ikke anvendes. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Drift og vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af batterier. 
 

Senest opdateret november 2021 
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PERSONLIG ANVENDELSE 
 

Beskyttelseshjelm ISO 09.06.03 
 

Der kan ikke bevilges beskyttelseshjelm, da det anses som et 
værnemiddel. 
 

Beskyttelseshjelme anses som værnemidler, da de ikke af-
hjælper en nedsat funktionsevne, men derimod beskytter 
mod at du kommer til skade med hovedet, ved fald eller ved 
slag mod hovedet. 

Senest opdateret april 2022 
 

Brokbind ISO 06.04.06 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Brokbind til kompensation for de gener en brok giver. 
 

Målgruppe  
Til dig med varige gener som følge af brok og som har udfor-
dringer med at varetage dine dagligdagsopgaver. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Skaffe sig varer og tjenesteydelser 

og/eller Lave husligt arbejde 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig, Løfte og bære, 

Gå og/eller Færden i forskellige omgivelser 
 

Særlige forhold 
Der bevilges ikke brokbind til smertebehandling, hvis ikke dit 
aktivitetsniveau i dagligdagen bliver væsentligt øget ved brug 
af produktet. 

Senest opdateret juli 2021 
 

Brystprotese ISO 06.30.18 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
Erstatter et manglende bryst og derved giver dig kosmetisk 
kompensation. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Brystprotese 
 

Målgruppe  
Til dig, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster, 
og hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte herunder re-
konstruktion af brystet. 
 

Særlige forhold 
Som udgangspunkt bevilges 1 stk. brystprotese årligt, har du 
fået fjernet begge bryster bevilges der i alt 2 stk. årligt. Der 
kan eventuelt bevilges en skifteprotese ved særlige behov. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Protesebrystholder 
- Badedragt 
- Brystproteser, der indopereres (her henvises til sygehus-

væsenet) 
- Strips til fastholdelse af protese 
 

Senest opdateret juli 2021 
 

 
 
 

Diabetesmateriale til insulinbehandlede diabeti-
kere (DM1), herunder FreeStyle Libre målingssy-
stem og diabetesmateriale til tabletbehandlet dia-
betes (DM2) ISO 04.24.12 
 

Lovgivning: § 112 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Produkter til test og behandling af insulinkrævende diabe-

tes f.eks. injektions- og testmaterialer og blodsukkermåle-
apparat (DM1) 

- Glukosemålingssystem med lille sensor, som automatisk 
måler og lagrer glukoseværdier dag og nat (28 stk. årligt) 
(FreeStyle Libre) (se principafgørelse 30-17) (DM 1) 

- Teststrimler og lancetter til fingerprikker til test af tablet-
krævende diabetes (maksimalt 150 stk. årligt) (DM2) 

 

Målgruppe  
Til dig, som har diabetes (DM1 eller DM2) 
 

Særlige forhold 
Særligt for DM1 
- 100 % tilskud til injektions- og testmaterialer såsom sprøj-

ter, kanyler, insulinpen uden insulin, fingerprikker samt 
teststrimler.  

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

 

Senest opdateret november 2021 
 

Halskrave (cervikal ortose) ISO 06.03.12 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Ortopædisk udstyr eller bandage af mere permanent karak-

ter, der støtter, stabiliserer og opretter i halsregionen. 
 

Målgruppe  
Til dig med en nedsat nakke-/halsfunktion og som har behov 
for kompensation samt støtte af nakke-/halsfunktion for at 
kunne spise og drikke. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Egenomsorg: Drikke og/eller Fødeindtagelse 
 

Særlige forhold 
- Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
- Halskrave bevilges ikke, når hjælpemidlet er en del af be-

handling. 
Senest opdateret juli 2021 

 

Kompressionsstrømper ISO 04.06.06 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
Strømper m.m. som har et gradvist faldende tryk ind mod 
kroppen for at reducere eller forhindre ødemer. 
 
Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Rørformede elastiske bandager og strømper til arme, ben, 

hænder eller krop. 
 
Målgruppe  
Til dig med svære og varige kredsløbslidelser, således at din 
mobilitet bliver forbedret, og du i videst mulig omfang kan va-
retage dine daglige funktioner. 
 
 
 
 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/d2b73de2-ad80-4050-9641-83503fc779bb
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Svære, varige kredsløbslidelser: 
- Svære grader af åreknuder (varicer), som ikke svinder efter 

behandling. 
- Varige følger efter blodprop i arme/ben. 
- Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling. 
- Kronisk ødem (væske) på grund af utilstrækkelig funktion 

af vener. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Gå og/eller Færden i forskellige omgivelser 
 

Særlige forhold 
- Ved førstegangshenvendelser kræves dokumentation fra 

egen læge. 
- Der ydes hjælp til udskiftning, normalt 1 gang årligt. 
- Ved behov for en strømpepåtager til at tage kompressions-

strømper på, skal du kontakte hjemmesygeplejen. 
 

Senest opdateret juli 2021 
 

Høreteknisk hjælpemiddel ISO 22.06 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Alarmsystemer til telefon 
- Babyalarm  
- Dørklokke 
- Vækkesystemer 
- Hjælpemidler til aflytning af tv, radio, forstærker tele-

fon/mobiltelefon 
- Telefontilbehør 
- Kommunikationssystemer   
 

Målgruppe 
Til dig med varig hørenedsættelse. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mentale funktioner: Anvende kommunikationsudstyr og –

teknikker 
 

Særlige forhold 
Kommunikation & Teknolog i Horsens foretager vurdering af 
behov og afprøvning af hjælpemidlerne. Hedensted Kom-
mune træffer afgørelse på baggrund af oplysninger fra Kom-
munikation & Teknologi. Du har pligt til at henvende dig til 
Hedensted Kommune eller Kommunikation & Teknologi i 
Horsens, hvis det høretekniske hjælpemiddel ikke anvendes. 
 

Senest opdateret juli 2021 

Inkontinenshjælpemidler ISO 09.27 og 09.30 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
Hjælpemidlerne kompenserer for en nedsat tarmfunktion, 
og/eller de afhjælper følgerne efter en stomioperation. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Bleer af forskellige størrelser til både børn og voksne 
- Bukseble og slipble 
- Fikseringstrusse 
- Katetre til engangs- eller permanent brug 
- Ben poser, fiksering af kateter og pose 
- Uridomer 
 
Målgruppe  
Til dig med en varig lidelse, som giver inkontinens for urin 
og/eller afføring.  
 
 
 
 

Stomi hjælpemidler er til dig, som har fået foretaget: 
- Kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen) 
- Ileostomi  (kunstig udføring af tyndtarmen) 
- Urostomi  (kunstig udføring af urinveje) 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Egenomsorg: Gå på toilet 
 

Særlige forhold 
Du skal være udredt enten via egen læge, sygehus eller inkon-
tinenssygeplejerske. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Sårplejeprodukter 
- Katerisationssæt 
- Latex handsker 
- Gazeservietter 
- Engangsvaskeklude 
- Affaldsposer 
- Urinkolbe til flergangsbrug 
- Inkontinenstrusser til flergangsbrug og drypinkontinens 
- Bind til svære menstruationsblødninger 
- Bomuldsunderbukser 
- Underlag 

Senest opdateret juli 2021 
 

Kompressionsudstyr, pulserende til cirkulations-
problemer ISO 04.06.09 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
Poser som fyldes med luft og som kan omslutte en afficeret 
legemsdel. Udstyr bestående af både trykposer og kompres-
sorer, som frembringer pulserende tryk for at understøtte cir-
kulationen og forhindre hævelser forårsaget af cirkulations-
problemer (ødemer). 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Pulserende kompressionssystem/pumpe, arm. 
- Pulserende kompressionssystem/pumpe, ben. 
- Manchetter til arm eller ben. 
- Reparation. 
 

Målgruppe  
Til dig med et varigt nedsat lymfefunktion, som giver væsent-
lige ødemer, således at du selv kan behandle ødemgener/væ-
skeophobning i arme/ben. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Egenomsorg: Spise og/eller Drikke 
- Praktiske opgaver: Lave mad og/eller Lave husligt arbejde 
- Mobilitet: Gå og/eller Færden i forskellige omgivelser 
 

Særlige forhold 
- Der skal foreligge lægelig dokumentation for at syge husbe-

handlingen er ophørt. 
- Der bevilges bedst og 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. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Udskiftning af manchet 

Senest opdateret juli 2021 
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Kugle- og kædedyner ISO 04.36.09  
Lovgivning: § 112 serviceloven 
Produkter som stimulerer det sensoriske nervesystem med 
henblik på øget kropsbevidsthed og beroligelse. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Kugledyne 
- Kædedyne  
 

Målgruppe 
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Udføre daglige rutiner, Lave mad og/el-

ler Lave husligt arbejde 
- Mentale funktioner: Tilegne sig færdigheder, Problemløs-

ning, Energi og handlekraft, Hukommelse, Følelsesfunktio-
ner og/eller Overordnede kognitive funktioner 

- Samfundsliv: Have lønnet beskæftigelse 
 

Der findes en række tyngdedyner i almindelig handel. De fås i 
mange forskellige udgaver ift. størrelse, vægt og materiale. De 
forhandles bredt med den almindelige befolkning som mål-
gruppe, og er derfor ikke et hjælpemiddel. Du skal først af-
prøve tyngdedyner fra den almindelige handel. Hvis disse 
tyngdedyner kan afhjælpe din funktionsnedsættelse, kan der 
ikke bevilges en kugle- eller kædedyne som et hjælpemiddel. 
 

Til dig, der ikke kan afhjælpes med en dyne fra almindelig 
handel, er det væsentligt at vide, at der ikke må være yderli-
gere muligheder for behandling af din lidelse og de søvnvan-
skeligheder, som er en følge af lidelsen. Er der behandlings-
muligheder, kan du ikke bevilges en kugle- eller kædedyne 
som et hjælpemiddel. 
 

Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af, om du profi-
terer tilstrækkeligt af andre behandlingsmuligheder inden for 
træning, pædagogiske tiltag eller medicinske tiltag.  
- En dyne kan bevilges, hvis der ikke er yderligere behand-

lingsmuligheder af din lidelse og søvnvanskeligheder som 
følge af lidelsen.  

- Der kan kun bevilges én dyne, som må medtages ved over-
natning uden for hjemmet.  

 

Særligt for voksne 
For at en kugle- eller kædedyne kan bevilges som et hjælpe-
middel til en voksen, skal der være beskrevet specifikke og 
væsentlige funktionsnedsættelser i din dagligdag, og at disse 
funktionsnedsættelser kan afhjælpes af bedre søvn. 
 

En kugle- eller kædedyne kan ikke bevilges som et hjælpe-
middel for at undgå medicinsk behandling. 
 

Særligt for børn 
Det kan ikke kræves, at der er beskrevet og dokumenteret 
konkrete aktiviteter i dagligdagen, som barnet udfører bedre 
ved brug af en kugle- eller kædedyne. Det skyldes, at det er en 
naturlig forudsætning for barnets mulighed for læring, udvik-
ling, og trivsel, at barnet er tilstrækkelig udhvilet. 
 

En kugle- eller kædedyne kan i visse tilfælde være et behand-
lingsredskab i stedet for et hjælpemiddel – dette vurderes af 
den behandlende instans.  
 

Medicinsk behandling kan aldrig være førstevalg ved søvnfor-
styrrelser hos børn og unge. 
 

Særlige forhold 
I indsatsen indgår ikke: 
- Sengetøj/betræk til kugle- og kædedyner 

- Sansestimulerende hjælpemidler til demensafsnit og insti-
tutioner, hvor målgruppen forventes at kunne profitere af 
disse hjælpemidler. Her forventes det at være standardin-
ventar. 

Senest opdateret oktober 2022 

Ortopædiske fodindlæg herunder fodtøj, som kan 
købes i almindelig handel og ortopædisk fodtøj  
ISO 06.12.03 
Lovgivning: § 112 i serviceloven  
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Indlægssåler til sko, f.eks. til fabriks- eller specialfremstillede 
- Almindeligt fodtøj, som kan købes i almindelig handel 
- Ortopædisk fodtøj 

o Fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj 
o Håndsyet ortopædisk fodtøj 
o Bandagesko 
o Forsåling/udbedring 
o Forhøjelser 
o Gængesål 

 

Målgruppe  
Til dig, som har behov for at blive kompenseret for en fodde-
formitet, således at din mobilitet forbedres og du i videst mu-
ligt omfang kan varetage dine daglige funktioner. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse 
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Mobilitet: Gå og/eller Færden i forskellige omgivelser 
 

Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet og mi-
nimum ét af følgende kriterier skal være opfyldt: 
- Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter 
- Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyr-

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

- Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb f.eks. klo-
stillede tæer, hammertæer, deforme led hoveder på mel-
lemfodsknoglerne. 

- Stiv fodrod, f.eks. medfødte sammenvoksninger, svære fejl-
stillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetæn-
delser eller leddegigt. 

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

særlig begrundelse, f.eks. fikseret platfod, svær slaphed af 
ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed. 

 

Særlige forhold 
Særligt for fodindlæg 
Der bevilges som udgangspunkt 1 par fodindlæg årligt. Sær-
lige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Fodindlæg til 
arbejdsbrug ansøges ved Hedensted Kommunens Jobcenter. 
 

Særligt for ortopædisk fodtøj 
Til dækning af udgifter ved anskaffelse af ortopædisk fodtøj 
afholder du selv en lovpligtig egenbetaling der udgør: 
- 950 kr. for voksne (2022 takst) 
- 530 kr. for børn (2022 takst) 
 

Ved førstegangsbevillinger kan reservefodtøj først bevil-
ges/anskaffes efter 3 måneders forløb, af hensyn til eventu-
elle tilpasningsproblemer. Til dig over 18 år vil der normalt 
kunne ydes hjælp til udskiftning hver 18. måned.  
 

Særligt for fodtøj, som kan købes i almindelig handel 
Kompenserer for forskellige fodstørrelse. Der skal være 
mindst 2 numres forskel i skostørrelse. 
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Der skal ikke foreligge ovenfor nævnte lægefaglige dokumen-
tation. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. 
 

Senest opdateret maj 2022 

Ortosestrømper og ortoseundertrøjer 
Lovgivning: § 112 i serviceloven, som en integreret del af et 
bevilget hjælpemiddel (skinner eller korset) 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Ortosestrømper 
- Ortoseundertrøjer 
 

Målgruppe 
Til dig, som anvender skinner på dine fødder/ankler/ben eller 
til dig, som anvender korset, og som har problemer med tryk-
sår eller lignende, som er forårsaget af skinnerne/korsettet. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Skaffe sig varer og tjenesteydelser Lave 

mad og/eller Lave husligt arbejde 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig, Løfte og bære, 

Gå, Færden i forskellige omgivelser og/eller Muskelstyrke 
- Samfundsliv: Have lønnet beskæftigelse 
 

Særlige forhold 
Der skal være afprøvet produkter fra almindelig handel og/el-
ler der skal foreligge lægefaglig dokumentation for behovet 
for ortosestrømper/ortoseundertrøjer. 
Ortosestrømper og ortoseundertrøjer kan bevilges som en in-
tegreret del af hjælpemidlet (skinner eller korset), hvis pro-
dukter fra almindelig handel ikke kan anvendes og det kun er 
ortosestrømper/ortoseundertrøjer, som kan afhjælpe tryksår 
eller lignende forårsaget af skinnen/korsettet. 
 

Særligt om ortosestrømper 
- Ortosestrømper anvendes under skinner til fødder/ank-

ler/ben for at undgå tryksår eller lignende problematikker. 
- Ortosestrømper er lange strømper uden sømme, som er 

fremstillet i et andet og mere trykaflastende materiale end 
almindelige strømper. De kan være fremstillet i et tempera-
turregulerende materiale, som holder huden tør og tempe-
reret både sommer og vinter. 

- Den forventede levetid er forskellig fra borger til borger. 
Der kan ydes støtte til max 7 par ortosestrømper årligt. Man 
vil da have 1 par til hver dag i løbet af en uge og kan vaske 
flere par ad gangen. Undtaget herfra er borgere, som har et 
særligt behov for ekstra ortosestrømper.  

 

Særligt om ortoseundertrøjer 
- Ortoseundertrøjer anvendes under et korset for at undgå 

tryksår eller lignende problematikker. 
- Ortoseundertrøjer er undertrøjer uden sømme, som er 

fremstillet i et andet og mere trykaflastende materiale end 
almindelige undertrøjer. De kan være fremstillet i et sved-
transporterende materiale, som holder huden tør. 

- Der kan ydes støtte til 2 stk. ortoseundertrøjer. Undtaget 
herfra er borgere, som kan have et særligt behov for ekstra 
ortoseundertrøjer, f.eks. ved stor svedproduktion. Den for-
ventede levetid ved 2 stk. ortoseundertrøjer er 1 år. 

 

I indsatsen indgår ikke 
- Lange strømper uden sømme samt undertrøjer uden 

sømme, som kan købes i almindelig handel (sædvanligt 
indbo) 
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Paryk ISO 06.30.03 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
Kompenserer for varigt abnormt hårtab. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Paryk 
- Toupe  
 

Målgruppe  
Til dig med vansirende skaldethed f.eks. pletskaldethed.  
 

Særlige forhold 
Der skal foreligge lægelige dokumentation for behov.  
 

Som udgangspunkt bevilges 1 stk. paryk årligt. Der ydes hjælp 
til genbevilling efter en individuel konkret vurdering. 
 

Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/tou-
peen fores med bomuld. Holdbarhed er gennemsnitlig 1 år. 
Særlige forhold kan medføre hyppigere udskiftning. 
 

I indsatsen indgår ikke 
- Der ydes ikke hjælp ved midlertidigt hårtab som følge af be-

handling samt almindeligt forekommende hårtab. 
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Protese 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
En arm-/benprotese, som kompenserer for en manglende 
arm eller ben grundet amputation eller medfødt lidelse.  
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Armprotese 
- Benprotese  
- Silikoneliner 
- Sleeve 
- Stumpstrømper 
- Inder manchet 
- Tilretninger og reparationer 
 

Målgruppe  
Til dig, der er arm- eller benamputeret, eller som grundet en 
medfødt lidelse mangler f.eks. hånd, arm eller ben. En protese 
skal medvirke til, at du kan føre en så normal og selvstændig 
tilværelse som muligt og i vidst muligt omfang blive uaf-
hængig af andres hjælp i dagligdagen. Eller en protese skal 
medvirke til, at du kan udøve et erhverv. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Egenomsorg: Spise og/eller Drikke 
- Praktiske opgaver: Skaffe sig varer og tjenesteydelser, Lave 

mad og/eller Lave husligt arbejde 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig, Løfte og bære, 

Gå, Bevæge sig omkring og/eller Færden i forskellige omgi-
velser 

- Samfundsliv: Have lønnet beskæftigelse 
 

Særlige forhold 
Er du nyamputeret vil Hedensted Kommunes trænende fysio-
terapeuter, i forbindelse med din genoptræning, være med-
virkende til vurdering af, om du kan vurderes egnet til en pro-
tese. Vurderingen foretages på baggrund af bl.a. dit fysiske og 
mentale funktionsniveau, din motivation for egen indsats i 
træningen og dine øvrige helbredsmæssige forhold, f.eks. 
kredsløb, gigtforandringer eller lungefunktion. 
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Der vil altid være behov for minimum to vurderinger og tilbud 
fra bandagister, inden der kan træffes afgørelse om, hvilken 
protese du kan bevilges. Der kan gives bevilling på den bedst 
egnede og billigste protese.  
 

I indsatsen indgår ikke 
- Badeproteser 
- Sports- og løbeproteser 
- Rideproteser 

Senest opdateret juli 2021 
 

Sansestimulerende produkter ISO 04.36.09  
Lovgivning: § 112 serviceloven 
Produkter som stimulerer det sensoriske nervesystem med 
henblik på øget kropsbevidsthed og beroligelse. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Veste 
- Puder 
- Stole 
 

Målgruppe 
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse med 
tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Udføre daglige rutiner, Lave mad og/el-

ler Lave husligt arbejde 
- Mentale funktioner: Tilegne sig færdigheder, Problemløs-

ning, Energi og handlekraft, Hukommelse, Følelsesfunktio-
ner og/eller Overordnede kognitive funktioner 

- Samfundsliv: Have lønnet beskæftigelse 
 

Til dig med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
som betyder, at du ikke kan gennemføre eller fastholdes i ak-
tiviteter af væsentligt betydning i dagligdagen. Dog gælder 
følgende:  
- Alle pædagogiske, medicinske og ikke medicinske behand-

lingstiltag skal være afprøvet.  
- Træningspotentiale skal være afklaret. 
- Det er en forudsætning, at produkterne giver en væsentlig 

øget deltagelse i daglige aktiviteter samt at du bliver selv-
hjulpen i aktiviteterne. 

- Hos børn bliver deltagelse vægtet højt. Der er ikke krav om 
selvstændig deltagelse, men om en delvis selvstændighed i 
aktiviteterne. 

 

Særlige forhold 
I indsatsen indgår ikke: 
- Sansestimulerende hjælpemidler til demensafsnit og insti-

tutioner, hvor målgruppen forventes at kunne profitere af 
disse hjælpemidler. Her forventes det at være standardin-
ventar. 
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Servicehund   
Lovgivning: § 112 i serviceloven og principafgørelse 49-18 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Specialtrænet hund, der giver nødvendig støtte til dig og be-

tyder en væsentlig lettelse i dagligdagen for dig, så du bliver 
i stand til at klare dig selvstændigt i dagligdagen i hjemmet 
og kunne færdes i det offentlige rum.  

- Hunden skal være trænet efter et program der er nøje tilret-
telagt efter dine evner, formåen og behov.  

- Hunden kan være trænet til at hjælpe dig med praktiske op-
gaver i hverdagen. 

- Hunden kan være trænet til at give psykisk støtte til dig i 
dagligdagen ved for eksempel angstanfald i hjemmet eller 
det offentlige rum. 

- Hunden har lært ca. 20 kommandoer specielt målrettet mod 
dit behov.  

- Når hunden udplaceres gives der 3 dages undervisning a’ 3 
timers daglig træning. Undervisningen foregår i dit eget 
hjem og nærområde. Herefter er der 14 dages pause, hvor 
du er alene med hunden, hvorefter du vil få besøg igen og 
giver opfølgende undervisning. 

- Efter 2 måneder er der atter opfølgende besøg, hvor der ud-
færdiges en rapport til sagsbehandler. Rapporten er en vur-
dering af processen og de forbedringer, der er sket med 
funktionsevnen ifht den enkeltes lidelse. 

 

Målgruppe  
Til dig, som har en varig nedsat psykisk funktionsevne. 
 

For at funktionsevnen anses for varigt nedsat skal alle be-
handlingsmuligheder være udtømt, og følgerne af den ned-
satte funktionsevne skal være af indgribende karakter i den 
daglige tilværelse. Afgørelsen heraf beror på en konkret vur-
dering af, om du profiterer tilstrækkeligt af medicinske, ikke-
medicinske og/eller andre pædagogiske tiltag. Hvis Heden-
sted Kommune har iværksat andre former for hjælp eller 
støtte, skal virkningen heraf vurderes inden der træffes afgø-
relse om bevilling af servicehund. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Mobilitet: Gå og/eller Færden i forskellige omgivelser 
- Mentale funktioner: Tilegne sig færdigheder, Oriente-

ringsevne og/eller Overordnede kognitive funktioner 
 

Særlige forhold 
Hedensted Kommune kan vælge, at servicehunden skal leve-
res af en bestemt leverandør. Hvis kommunen har indgået en 
leverandøraftale, og du ønsker en anden leverandør, indkø-
ber du selv servicehunden og får de udgifter, kommunen 
kunne have købt servicehunden for, refunderet. Dette princip 
gælder også i de tilfælde, hvor du bevilges træning af din egen 
hund til servicehund. 
 

Hedensted Kommune er forpligtet til at sikre, at servicehun-
den opfylder dit behov for hjælp. Kommunen skal derfor un-
dersøge, om leverandøren af servicehunden eller træningen 
af din egen hund til servicehund har den nødvendige fagkund-
skab. Kommunen kan i den forbindelse stille fagspecifikke 
krav til leverandøren af servicehunden samt krav til trænin-
gen, herunder at din egen hund er egnet til træning til service-
hund. 
 

Du skal være i stand til at tage forsvarligt vare på et levende 
dyr. Der skal være økonomi til fodring og evt. dyrlæge og for-
sikringer. Der er ikke mulighed for at få nogen form for tilskud 
til disse udgifter, der betragtes som drift af et hjælpemiddel. 
Hvis der er tale om en servicehund til et barn skal foræl-
dre/værge tage vare på dette. 
 

I indsatsen indgår ikke 
Det forhold, at du oplyser, at en hund vil give tryghed eller vil 
medvirke til, at du kommer mere ud af hjemmet, kan ikke i sig 
selv føre til, at en servicehund er en væsentlig afhjælpning for 
dig. En almindelig hund kan dække et sådant behov. 
 

Senest opdateret november 2021 
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Skinne 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
Kompenserer for din nedsatte stabilitet, kraft og bevægelig-
hed.  
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Skinner til fingre, hænder, arme, fødder og ben 
- Tilretninger og reparationer 
 

Målgruppe 
Til dig, med nedsat funktion i fingre, hænder, arme, fødder 
og/eller ben. Du skal ved brug af skinner/funktionsskinner 
opnå et væsentligt øget aktivitetsniveau i dagligdagen. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Egenomsorg: Kropspleje, Af- og påklædning, Spise og/eller 

Drikke 
- Praktiske opgaver: Skaffe sig varer og tjenesteydelser, Lave 

mad og/eller Lave husligt arbejde 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Løfte og bære, Gå, Færden i 

forskellige omgivelser og/eller Muskelstyrke 
- Samfundsliv: Have lønnet beskæftigelse 
 

Særlige forhold 
- Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet og for 

om alle behandlingsmuligheder er udtømte. 
- Der ydes hjælp til genbevilling efter en individuel konkret 

vurdering. 
- Hvis du ikke kan benytte skinnen til fod og ben uden orto-

sefodtøj, bevilges fodtøjet sammen med skinnerne. 
- Der bevilges ikke skinner til brug ved sportsudøvelse og 

skinner til forebyggelse eller anden behandling. 
- Der bevilges ikke skinner til smertebehandling, hvis ikke dit 

aktivitetsniveau i dagligdagen bliver væsentligt øget ved 
brug af produktet. 

 

I indsatsen indgår ikke 
- Skinner til skiftebrug.  
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Støjreducerende høretelefoner 
Lovgivning: § 113 forbrugsgode, der indgår i sædvanligt 
indbo. 
 

Der kan ikke bevilges støjreducerende høretelefoner, da de 
anses som et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo.  
 

Støjreducerende høretelefoner anses som almindeligt ud-
bredte og som produkter, der kan findes i ethvert hjem, der 
måtte ønske det. Støjreducerende høretelefoner må anses for 
at være udbredt hos befolkningen i almindelighed, og kan be-
tragtes som sædvanligt indbo på linje med andre høretelefo-
ner, som enhver, der måtte ønske det, kan anskaffe sig. 
 

Der er ikke grundlag for at vurdere, at støjreducerende høre-
telefoner er anderledes end andre høretelefoner, da disse fås 
i mange forskellige udgaver og forskellige prisklasser og for-
handles bredt over hele landet.  
 

Hyppigheden af støjreducerende høretelefoner i danske fami-
lier er ikke i sig selv afgørende for, om de kan anses som sæd-
vanligt indbo i servicelovens forstand. 
 

Se også principafgørelse 59-13. 
 

Senest opdateret juli 2021 
 

Støttekorset og lændebælte ISO 06.03 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
Støttekorset eller længebælte, der skal kompensere for en va-
rigt nedsat funktionsevne i ryggen. 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Sakro-iliakale ortoser (hele eller dele af bækkenet) 
- Lumbo-sakrale ortoser (hele eller dele af lænderyggen og 

bækkenet) 
- Thorakale ortoser (hele eller dele af brystkassen) 
- Thorako-lumbo-sakrale ortoser (hele eller dele af brystkas-

sen, lænderyggen og bækkenet) 
 

Målgruppe  
Til dig, som har svære varige ryglidelser og har udfordringer 
med at varetage dine dagligdagsopgaver.  
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområder: 
- Praktiske opgaver: Skaffe sig varer og tjenesteydelser 

og/eller Lave husligt arbejde 
- Mobilitet: Ændre kropsstilling, Forflytte sig, Løfte og bære, 

Gå og/eller Færden i forskellige omgivelser 
 

Særlige forhold 
Der bevilges ikke støttekorset og lændebælte til smertebe-
handling, hvis ikke dit aktivitetsniveau i dagligdagen bliver 
væsentligt øget ved brug af produktet. 
 

Senest opdateret juli 2021 
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SMÅHJÆLPEMIDLER 
 

Lovgivning: § 112 og § 113 i serviceloven 
Til dig med nedsat funktionsevne til at varetage selvstændige, 
daglige, og væsentlige aktiviteter. 
 

§ 112 i serviceloven: Hjælpemiddel 
§ 113 i serviceloven: Forbrugsgode  
Sædvanlig indbo: Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, 
der normalt indgår i sædvanligt indbo, og som normalt findes 
i ethvert hjem, der måtte ønske det, jf. § 20, stk. 6 i bekendt-
gørelsen om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugs-
goder efter serviceloven, nr. 1247 af 13. november 2017. 
 

Her kan du se eksempler på forskellige småhjælpemidler.  
Nedenstående liste er ikke udtømmende. 
 

Af- og påklædning ISO 09.09  
Lovgivning:  § 112 i serviceloven eller sædvanligt indbo 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Af- og påklædningskrog/pind (§ 112) 
- Strømpe af- og påtager til enkeltstrømper eller strømpe-

buks (§ 112) 
- Strømpe af- og påtager til kompressionsstrømper (§ 112) 
- Skohorn (sædvanligt indbo)  
- Knappekrog/lynlåskrog (§ 112) 
- Elastiksnørebånd (sædvanligt indbo)  
- Rygeforklæde (bevilges ikke, da det er et værnemiddel) 

 

Målgruppe  
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  

med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 

- Egenomsorg: Af-og påklædning 
 

Særlige forhold 
Strømpepåtagere kan også bevilges som et arbejdsredskab. 
 

Personlig pleje ISO 09.12, 09.21, 09.33, 09.36 og 09.42 
Lovgivning: § 112 og § 113 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Badehjælpemidler, f.eks. med langt og vinkelindstilleligt 

skaft (§ 112 og § 113), forskellige typer neglesakse, file og 
neglebørster til betjening med én hånd. 

- Protesetandbørste på sugekop (§ 112). 
 

Målgruppe  
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Egenomsorg: Vaske sig, Gå på toilet, Kropspleje og / eller 

Varetage egen sundhed 
 

Særlige forhold 
Produkterne kan bevilges efter § 112, § 113 eller være sæd-
vanligt indbo.  
 

Hjælpemidler til toiletbesøg 
- Toiletpapir-tang (§ 112)  
 

Produkter til hudbeskyttelse og hudrensning 
- Creme-påsmører (sædvanligt indbo) 

 

Hjælpemidler til vask, bad og brusning 
- Badebørste almindelig eller med langt/buet skaft (sæd-

vanligt indbo) 
- Bademåtte, skridsikker (sædvanligt indbo) 
- Hårvasker, hårbørste/kam på langt, tykt el. buet skaft (§ 

112) 
- Tå vasker (§ 112) 

 

 

Hjælpemidler til hånd- og fodpleje 
- Neglefil eller neglebørste på sugekop eller tung base  

(§ 112) 
- Neglefil med tykt skaft (sædvanligt indbo)  
- Negleklipper på bræt (§ 112)  
- Neglesaks m. bøjle eller andet speciel greb (§ 112) 
 

Hjælpemidler til tandpleje 
- Protesetandbørste på sugekop el. neglebørste på sugekop 

(§ 112) 
  

Hårpleje ISO 09.39 
Lovgivning: § 112 i serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
- Kamme og hårbørster med forlænget, vinklet eller fortyk-

ket greb (§ 112) 
- Holder til føntørrer (§ 112) 

 

Målgruppe  
Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområde: 
- Egenomsorg: Vaske sig 

 

Husholdning ISO 15.03, 15.06, 15.09, 15.12  
Lovgivning: § 112 og § 113 serviceloven 
 

Hvad kan indsatsten indeholde? 
Bestik, tallerkener, krus og glas 
- Specialkrus (§ 112) 
- Spisebestik (kniv, ske og gaffel), der er let, tungt eller med 

vinklet skaft (§ 112)  
- Spisebestik (kniv, ske og gaffel), der er fortykket (sædvan-

ligt indbo) 
- Tallerkenkant (§ 112) 
- Tang m. bøjlegreb (§ 112) 
- Termokrus (sædvanligt indbo) 
- Tud kop – udleveres evt. fra sygeplejedepotet (sædvanligt 

indbo) 
- Tunge tallerkener med kant (§ 112) 
 

Hjælpemidler til at rense, skrælle, snitte, skære og hakke 
- Fikseringsbræt (§ 112)  
- Kødkniv, brødsav, grøntsags kniv og andre køkkenredska-

ber med vinklet eller tykt skaft (sædvanligt indbo) 
- Sakse fra alm. handel (sædvanligt indbo) 
- Sakse m bøjle eller andet specielt greb (§ 112) 
- Smørebræt med kant (§ 112) 
- Skrællekniv på sugekop (§ 112) 
- Skærebræt m. søm (§ 112) 

 

Bage- og madlavningshjælpemidler 
- Grydeholder til komfur (§ 112) 
- Kartonåbner (sædvanligt indbo) 
- Nonslip-plader (§ 112)  

 
Hjælpemidler til opvask og rengøring 
- Fejeblad på langt skaft (sædvanligt indbo) 
- Karkludepresser (§ 112) 
- Moppesystemer Opvaskebørste med sugekop (§ 112) 

(sædvanligt indbo) 
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Målgruppe  
Du oplever begrænsninger i forbindelse med mobilitet, hvil-
ket kan have indflydelse på din udførelse af praktiske opga-
ver, egenomsorg eller andre aktiviteter i dagligdagen. 
 

Rådgiver vurderer, om du har begrænsninger i forbindelse  
med tilstande inden for nedenstående funktionsevneområ-
der: 
- Praktiske opgaver: Udføre daglige rutiner, Skaffe sig varer 

og tjenesteydelser, Lave mad og / eller Lave husligt ar-
bejde 

- Mobilitet: Løfte og bære 
 

Særlige forhold 
Drift og vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af batterier, indgår 
ikke i indsatsen. Produkterne kan bevilges efter § 112, § 113 
eller sædvanligt indbo. 
 

Bagevægt med tale og punktafmærkning er omfattet af krite-
rierne for synshjælpemidler. 
 

Kommunikation og information ISO 24.18.06 og 
22.12.03 
- Skriveredskab, tung (§ 112) 
- Skriveredskab med tykt skaft (eventuelt trekant) (sæd-

vanligt indbo) 
 

Håndtering og transport af produkter og varer  
ISO 24.06, 24.09, 24.13, 24.18, 24.21, 24.24, 24.27 og 24.36 
- Bjørneklemmer (sædvanligt indbo) 
- Dåseåbnere, El-dåseåbner (sædvanligt indbo) 
- Gribetænger (§ 113)  
- J-popper (sædvanligt indbo) 
- Kortholder (sædvanligt indbo) 
- Lågpifter (sædvanligt indbo) 
- Låg-/skruelågsåbner – drejer (sædvanligt indbo) 
- Mosgummi/plastazote (sædvanligt indbo) 
- Pille deler (sædvanligt indbo) 
- Tubeklemmer (sædvanligt indbo) 
- Universalgreb (§ 112)  

Senest opdateret oktober 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


