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INDLEDNING  

Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som byrådet har vedtaget for 

Solrød Kommune. Kvalitetsstandarder er udarbejdet efter gældende lovgivning og Solrød 

Kommunes værdigrundlag. Jf. www.solrod.dk  

Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er en samlet oversigt over de ydelser som Solrød 

Kommune som udgangspunkt tilbyder indenfor hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning.    

Alle borger i Solrød Kommune har krav på ensartet – og fleksibelservice, der tager udgangspunkt i 

den enkleste borgers samlede situation. En ensartet service afspejler sig i, at der træffes 

ensartede afgørelser. En fleksibel service afspejler sig i, at der i hver enkelt sag bliver taget 

udgangspunkt i borgerens individuelle behov.  

Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende og 

interesseorganisationer på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser på 

hjælpemiddelområdet, som Solrød Kommune tilbyder.  

Målgruppen af borgere der kan bevilges hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning er 

borgere der har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktion.   

Opnået bevilling skal give en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse i forhold til den nedsatte 

funktion, der begrænser borgeren i dagligdagen.  

Solrød Kommune har ansvar for bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder samt boligindretninger 

ved varigt behov.  

Bevilling af hjælpemidler til brug i en midlertidig periode, apparatur samt behandlingsredskaber 

aftales i dialog mellem Region Sjælland Sygehusene og Solrød Kommune.  

Jf. Sundhedsaftalen www.regionsjaelland.dk.    

LOVGIVNING   

Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler, boligindretninger og støtte til forbrugsgoder er 

at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt. Dermed i 

størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.  

  

http://www.solrod.dk/
http://www.solrod.dk/
http://www.regionsjaelland.dk/
http://www.regionsjaelland.dk/
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Bevilling af hjælpemidler efter Servicelovens § 112  

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet  

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,  

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller  

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.  

(stk. 2 udeladt)  

Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen 

har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, 

som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv 

hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, 

kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen 

ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog 

højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.  

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, 

hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig 

identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden 

leverandør.« 

(stk. 5-7 udeladt). 

Forbrugsgoder efter Servicelovens § 113  

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

stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt 

indbo.  

Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.  

Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.  

Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er 

dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør 

særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.  
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Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte 

funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som 

udlån.  

Stk. 6. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om  

1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og  

2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et 

forbrugsgode.  

  

Servicelov §§ 113 a   

§113a Afgørelser hjælpemidler og forbrugsgoder på tro – og loveerklæring  

”Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder 

beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal 

ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen og en erklæring på tro 

og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.   

 

Servicelov §113 b  

§ 113b midlertidige tidsbegrænsede hjælpemidler  

”Med forslaget til § 113 b, stk. 1 gives der hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at yde 

støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidigt 

nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte til hjælpemidler eller 

forbrugsgoder i øvrigt er opfyldt.   

Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for den enkelte borger. Der kan 

efter det forslåede stk. 2 alene ydes støtte til pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én 

gang inden for samme tidsbegrænsede periode. Hvis der er tale om to eller flere indbyrdes 

adskilte perioder, vil der kunne ydes støtte én gang i hver periode.”  
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Bevilling af boligindretning efter Servicelovens § 116  

§ 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som 

opholdssted for den pågældende.  

Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en 

anden håndværker end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade 

boligindretningen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den 

pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som 

kommunen har valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som 

kommunalbestyrelsen har anvist.  

   Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge 

håndværker og materialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til boligindretning, herunder om 

krav til håndværker samt om muligheden for at indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og 

aftale om reetablering og betingelserne herfor.   

   Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen 

egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse 

af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er 

en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov.  

   Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 4, medmindre det 

drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter § 96.  

   Stk. 6. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang 

hjælp efter stk. 1, 2 og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige 

beløb kan sikres ved pant i ejendommen  

  

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø  

Herved bekendtgøres lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, med 

de ændringer, der følger af lov nr. 300 af 19. april 2006, lov nr. 175 af 27. februar 2007, § 29 i lov 

nr. 512 af 6. juni 2007, § 39 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, lov nr. 559 af 17. juni 2008, lov nr. 

1395 af 27. december 2008, § 7 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 1272 af 16. december 

2009, og lov nr. 508 af 19. maj 2010.  

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/?hashparam=p96&schultzlink=lov20050573#p96
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/?hashparam=p96&schultzlink=lov20050573#p96
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Kapitel 1   

Formål og område  

§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe  

1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den 

tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt  

2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med 

vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.  

Kapitel 5   

Arbejdets udførelse  

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.  

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig 

betydning, skal følges.  

§ 39. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal 

være opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført, 

herunder om  

1) sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, 

arbejdsprocesser og -metoder, f.eks. for at undgå sammenstyrtning, nedstyrtning, 

sammenskridning, rystelser, stråling, støj eller eksplosions-, brand- eller sundhedsfare ved 

luftarter, dampe, støv og røg, hede, kulde eller lugt,  

sygdomssmitte eller forkerte arbejdsstillinger, bevægelser eller 

belastninger, 2) forbud mod særligt farlige arbejder, 

arbejdsprocesser og -metoder,  

  

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om særligt arbejdstøj og 

personlige værnemidler, herunder om hvem der skal afholde udgifterne hertil.  

  

Kapitel 6   

Arbejdsstedets indretning  

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt 

forsvarligt.  

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig 

betydning, skal følges.  
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§ 43. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning af faste, midlertidige, 

skiftende og udendørs arbejdssteder, herunder om  

1) arbejdsrum, f.eks. loftshøjde, luftrum, gulve, vægge, lofter, belysning, temperatur, 

luftfornyelse og støj. 

Kapitel 7   

Tekniske hjælpemidler m.v.  

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber 

og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.  

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig 

betydning, skal følges.  

  

  

GRUNDLÆGGENDE BEVILLINGSKRITERIER  

Det er et almindeligt princip i den sociale lovgivning, at borger skal have modtaget bevilling 

inden et hjælpemiddel eller forbrugsgode anskaffes.   

Jf. hjælpemiddelbekendtgørelsen §§ 2 og 17 kan der normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler 

eller forbrugsgoder, som ansøger selv har skaffet sig inden bevilling er givet.   

De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som 

principperne om varighed, væsentlighed samt bedst og billigst.  

Med varighed forstås, at der ikke indenfor en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de 

helbredsmæssige forhold dels, at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe 

følgerne af den nedsatte funktion. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet.  

Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller 

afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.   

Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste 

hjælpemiddel.   

Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn 

lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan 

udføre aktiviteter som andre børn. Fx deltage i leg med andre børn.  
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VISITATION  

  

Kropsbårne hjælpemidler   

Særligt ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler er det som udgangspunkt nødvendigt med 

lægeligt dokumenteret diagnose. Der aflægges ikke visitationsbesøg.  

  

Genbrugshjælpemidler  

Udgangspunktet for bevilling er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en 

helhedsvurdering. Denne vurdering afdækker borgerens samlede situation og indgår som 

grundlag for afgørelsen. Jf. Solrød Kommunes kvalitetsstandarder og gældende lovgivning.  

Formålet er at afdække i hvilket omfang den nedsatte funktion begrænser borgeren i 

dagligdagen, da visitator træffer afgørelse på baggrund af følgerne af den nedsatte fysiske 

eller psykiske funktion. Diagnosens art er som udgangspunkt ikke afgørende.   

Gældende for alle hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger er, at borgeren selv 

afholder udgift til drift og almindelig vedligeholdelse.  

Særligt ved bevilling af apparaturer og behandlingsredskaber aflægges der ikke 

visitationsbesøg.  

Nødvendige hjælpemidler aftales i dialog mellem Region Sjælland Sygehusene og Solrød 

Kommune.  

Ved misligholdelse af hjælpemiddel kan borgeren miste sin bevilling og hjælpemidlet vil blive 

inddraget.   

Når et hjælpemiddel afhentes til reparation kan erstatningshjælpemiddel udlånes. Borger kan 

ikke forvente, at erstatningshjælpemidlet er identisk med det det hjælpemiddel, der er 

afhentet.  

Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse, fx øget strømforbrug, lapning, 

samt udskiftning af slanger og dæk. Dog kan der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, 

hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation/regning skal foreligge.  

Borger kan ikke opretholde bevilling af hjælpemidlet, hvis funktionsniveau ændrer sig, så 

hjælpemidlet ikke benyttes i forhold til bevillingskriterier. Visitations- og 

koordinationsenheden skal da kontaktes.  
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Ved flytning til anden bolig skal borger selv afholde udgifterne til flytning af de hjælpemidler 

der er bevilget.   

  

Forbrugsgoder  

Udgangspunktet for bevilling er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en 

helhedsvurdering. Denne vurdering afdækker borgerens samlede situation og indgår som 

grundlag for afgørelsen. Jf. Solrød Kommunes kvalitetsstandarder og gældende lovgivning.  

Formålet er at afdække i hvilket omfang den nedsatte funktion begrænser borgeren i 

dagligdagen, da visitator træffer afgørelse på baggrund af følgerne af den nedsatte fysiske 

eller psykiske funktion. Diagnosens art er som udgangspunkt ikke afgørende.   

Gældende for alle hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger er, at borgeren selv 

afholder udgift til drift og almindelig vedligeholdelse. Særligt for Forbrugsgoder gælder at det 

bevilligede er borgers ejendom og det samme forbrugsgode kun kan bevilliges en gang.  

Forbrugsgoder efter §113b dækker udvalgte hjælpemidler der i en periode op til 6 mrd. kan 

udlånes uden forudgående visitationsbesøg i henhold til de beskrevne kriterier.   

  

Boligindretning  

Særligt ved boligindretning skal det vurderes om boligen på længere sigt er egnet eller om 

behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. Bevillingen af 

boligindretning omfatter ikke modernisering eller istandsættelse.  

Udover ovenstående er betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning, at der er tale om 

en nødvendig boligindretning.   

Særlige og afledte forhold fremgår af den enkelte kvalitetsstandard.  

Borger skal selv indhente nødvendige tilladelser.   

Der tages ikke hensyn til indkomst- og formuesituation i forbindelse med bevilling af 

boligindretning, men hvis ændringen betyder øget salgsværdi af en ejerbolig, vil Solrød 

kommune forlange pant i boligen svarende til værdistigningen.  

Når endelige løsningsforslag er fastlagt vil der blive fremsendt en skriftlig afgørelse til 

partshøring. Såfremt der ikke er nogen indvendinger arbejdes der videre med de 

pågældende løsningsforslag.   
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APV hjælpemidler  

APV hjælpemidler defineres som hjælpemidler, der anvendes med det formål at skabe et 

sikkert og sundt arbejdsmiljø for det personale, som skal bistå borger i forbindelse med 

personlig pleje og forflytninger. Eksempelvis senge og lifte. Bevilling af APV hjælpemidler 

henhører under Arbejdsmiljø lovgivningen Kap.1 §  

1. stk. 1 og 2, Kap 5 § 38 stk. 1 og 2 og § 39 stk. 2, Kap.6 § 42 stk.2 og § 43 stk. 1 og 2 samt 

Kap 7 § 45 stk.2.  

Se vedlagt lovstof.  

APV hjælpemidler tilhører gruppen af hjælpemidler, som er udviklet til person håndtering. De 

tages i brug af personalet efter behov, og betjeningsmulighederne er udviklet med overvejende 

hensyn til dem, som skal betjene hjælpemidlerne ikke borgeren. Dermed falder hjælpemidlerne 

uden for gruppen af hjælpemidler, som borgerne efterspørger for at blive mere selvhjulpne i 

hverdagen.  

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er det arbejdsgiveren, som er ansvarlig, for at de nødvendige 

APV hjælpemidler er tilstede under arbejdet. Dermed er det også arbejdsgiveren, der er 

ansvarlig for at definere, hvilke APV hjælpemidler der er nødvendige. Borger skal accepterer 

anvendelsen af APV hjælpemidlerne, hvis de vil modtage hjælp fra personalet.  

Toilet/badestole med el og kip, alle lifte og sejl, personplatforme (eks. Sara Steddy), 

vendelagner/vendesystemer er eksempler på hjælpemidler, der altid vil være APV 

hjælpemidler.  

SERVICEMÅL  

 Sagsbehandlingstid, når alle nødvendige oplysninger foreligger, er for:    

• kropsbårne hjælpemidler op til 8 uger.  

• genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder op til 12 uger.   

• boligindretning er op til ½ år.  
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Leverandøraftaler og frit valg  

Pr. 1. oktober 2010 trådte ny lov i kraft om frit valg af hjælpemidler og boligindretning jf. lov 

om social service §§ 112, 116. Se under afsnittet om lovgivning. De hjælpemidler Solrød 

Kommune har indgået leverandøraftaler på fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder. Der 

kan opstå egenbetaling for borgere der vælger anden leverandør.  

Ved større boligindretninger indhenter Solrød Kommunen altid to håndværkertilbud. 

Håndværkertilbuddet er inkl. materialer jf. Solrød kommunes serviceniveau. Du kan frit vælge 

momsregistrerede håndværkere til at udføre opgaven, dog kan tilskuddet til boligindretningen 

ikke være større end det billigste tilbud der er indhentet jf. ”Lov om indhentning af tilbud i 

bygge- og anlægssektoren”.  

  

Krav og forventninger til medarbejderne  

Der skal tilstræbes et ligeværdigt møde med borgeren.  

Medarbejderen skal udvise situationsfornemmelse, og altid være venlig og imødekommende 

overfor borgeren og dennes pårørende.  

Det forventes, at hjælpen til den enkelte borger så vidt muligt udføres af den/ de samme 

medarbejdere.  

Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgerens hjem. Ifølge 

loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.  

Når en borger modtager hjælp eller støtte i eget hjem, betragtes borgerens hjem som en 

arbejdsplads. Dette medfører, at der ifølge Arbejdsmiljøloven skal gennemføres en 

arbejdspladsvurdering (APV).   

Forpligtigelsen til at udføre en APV er arbejdsgiverens. APV foretages derfor af den 

godkendte leverandør.  

APV kan påvise behov for hjælpemidler eller boligændringer. Det kan fx være fjernelse af 

løsliggende tæpper, møbler og lignende, som kan være til fare eller gene for medarbejderne 

og/eller borgeren selv.  

Hjælpemidler fx el-seng og personlift, som er nødvendige for arbejdets udførelse, stilles som 

udgangspunkt til rådighed af Solrød Kommune, jf. Sundhedsaftale Region Sjælland.  

Medarbejderne har tavshedspligt jf. Borgerlig straffelov § 152. Tavshedspligten ophører ikke 

ved fratrædelse, der er livslang tavshedspligt.  
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Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal udføre de aftalte opgaver, er kvalificerede 

og har den fornødne erfaring. Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne 

identificere sig.   

  

Forventninger til borgere  

• Behandler medarbejderne med venlighed og respekt.   

• Er hjemme til aftalte tidspunkt.  

• Respektere at medarbejderne skal overholde regler og bestemmelser vedrørende 

Arbejdsmiljøloven.   

• Respekterer at medarbejderne skal overholde det politisk bestemte serviceniveau for 

Solrød Kommune.  
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Kvalitetsstandarder  

vedrørende kropsbårne hjælpemidler  
  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Lov om Social Service §112    

  



Side 20 af 206  

    Rev. 29-10-2020  

ISO KODE 09 HJÆLPEMIDLER (KROPSBÅRNE)   

DIABETESMATERIALER TIL TABLETBEHANDLEDE DIABETIKERE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes, således 

at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 

daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  150 teststrimler årligt  

150 lancetter årligt  

Evt. sprøjter og kanyler   

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Tabletter  

Blodsukkerapparat  

Kanylebokse  

Urintest  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med tabletbehandlende diabetes  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Ydelsen bevilges på baggrund af dokumentation fra 

egen læge eller sygehus, hvoraf det skal fremgå at 

borgeren er i tabletbehandling og lægen anser jævnlig 

blodsukkermåling for påkrævet  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations og -koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning. Ydelsen tildeles 

som løbende bevilling  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med  

ReaMed  
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DIABETESMATERIALER TIL INSULINBEHANDLEDE DIABETIKERE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At dække borgerens behov for den insulin, som 

kroppen ikke selv kan producere, og at borgeren 

kan måle sit blodsukker, og dermed selv kontrollere 

sin diabetes  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren selv kan tilføre og tilpasse sin insulin, 

således at borgeren i videst mulig omfang kan 

varetage sine daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  Insulinpen  

Injektionskanyler til engangsbrug  

Injektionskanyler til flergangsbrug  

Teststrimler  

Lancetter  

Blodsukkermåleapparat (dækkes med 50 %)  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Insulin  

Tabletter  

Kanyleboks  

Druesukker  

Urintest  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med insulinkrævende eller victozakrævende 

diabetes   

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge dokumentation fra egen læge 

eller sygehus om borgerens behov  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Blodsukkerapparatet dækkes med 50 % af udgiften.  

Øvrige ydelser er gratis for borgeren  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Ydelsen tildeles som løbende bevilling  
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med  

ReaMed  
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SYGEPLEJEARTIKLER I FORBINDELSE MED § 122 

Lovgrundlag for ydelsen  § 122 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  Hjælp til sygeplejeartikler og lignende til 

plejekrævende borgere, som vælger at dø i eget 

hjem eller i hospice  

Hvad er formålet med ydelsen?  At sikre, at døende borgere, som ønsker at blive 

plejet i hjemmet, ikke påføres udgifter til 

sygeplejeartikler og lignende, som de ikke ville have 

haft under indlæggelse på sygehus  

Hvad indgår i ydelsen?  Sygeplejeartikler  

Sondeernæring  

Ernæringspræparater  

Lindrende fysioterapi  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Dækning af medicinudgifter, herunder også 

håndkøbsmedicin  

Medicindoseringsæsker  

Cremer  

Flydende sæber/shampooer  

Hvem kan modtage ydelsen?  Plejekrævende borgere, som vælger at dø i eget 

hjem eller i hospice 

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge dokumentation, i form af en 

terminalerklæring, fra egen læge eller sygehus  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning. Ydelsen tildeles 

som løbende bevilling  
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Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Ophold på et hospice med driftsoverenskomst med 

Regionen, er at sidestille med sygehusophold, og 

udløser derfor ikke bevilling af sygeplejeartikler og 

lignende jf. § 122  

Ophold på Solrød kommunes 

rehabiliteringsafdeling, samt det at bo i en 

plejebolig udløser ikke bevilling af sygeplejeartikler 

og lignende jf. § 122. 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja 

Leverandør af ydelsen?  Abena  
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KOMPRESSIONSSTRØMPER TIL BEN 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At afhjælpe borgeren med en svær, varig 

kredsløbslidelse   

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at 

borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 

daglige funktioner, samt at mindske risiko for 

komplikationer ved kredsløbslidelsen  

Hvad indgår i ydelsen?  Kompressionsstrømper til:  

Ben  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Reparation  

Kompressionsmateriale til behandling:  

Kompressionsbind  

Behandlerstrømper  

Polstervat  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgeren med svære, varige kredsløbslidelser  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  At der er tale om:  

Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter 

fornøden behandling  

Varige følger efter blodpropper i ben eller arme  

Varige hævelser på grund af følger efter 

strålebehandling  

Kronisk ødem på grund af utilstrækkelig funktion af 

vener eller fraførende lymfekar  

Ved første bevilling kræves dokumentation fra 

egen læge eller speciallæge, indeholdende 

diagnose, kompressionsklasse, længde og om der 

er tale om en eller to ekstremiteter  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis for borgeren. Ved valg af anden 

leverandør, kan der være egenbetaling.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning, når ny bevilling 

skal gives. Der skal foretages ny måltagning af 

hjemmesygeplejersken før bestilling  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Der bevilges et par kompressionsstrømper, samt et 

skiftepar, kan udskiftes efter behov, dog med 

mindst 12 måneders interval  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Gummihandsker til af-/påtagning af strømper  

Der kan i særlige tilfælde bevilges strømpepåtager. 

Dette vurderes i forbindelse med måltagning eller 

ved et rehabiliterings forløb.  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Sahva  
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KOMPRESSIONSÆRME, HANDSKE OG VEST 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At afhjælpe borgeren med en svær, varig 

kredsløbslidelse   

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at 

borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 

daglige funktioner, samt at mindske risiko for 

komplikationer ved kredsløbslidelsen  

Hvad indgår i ydelsen?  Kompressionsærme 

Kompressionshandske kompressionsvest  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Reparation  

Kompressionsmateriale til behandling:  

Kompressionsbind  

Behandlerstrømper  

Polstervat  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgeren med svære, varige kredsløbslidelser  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  At der er tale om:  

Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter 

fornøden behandling  

Varige følger efter blodpropper i ben eller arme  

Varige hævelser på grund af følger efter 

strålebehandling  

Kronisk ødem på grund af utilstrækkelig funktion af 

vener eller fraførende lymfekar  

Ved første bevilling kræves dokumentation fra egen 

læge eller speciallæge, indeholdende diagnose og 

kompressionsklasse  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis for borgeren.   

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning, når ny bevilling 

skal gives. Der skal foretages ny måltagning før 

bestilling  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Der bevilges en kompressionsærme og handske, 

samt skifte. Ærme og handske kan udskiftes efter 

behov, dog med mindst 6 måneders interval  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Gummihandsker til af-/påtagning.  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja, frit valg  
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BLEER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for gener i forbindelse med 

borgerens varige inkontinens  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 

daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  Engangsbleer  

Fikseringstrusser bomuld - max. 9 stk. årligt  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Engangsbleer med sugeevne på 75 og derunder 

bevilges ikke  

 

Engangsunderlag 

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere, med urin- og / eller afføringsinkontinens, 

der er udredt og behandlet via egen læge ,sygehus 

eller specialuddannet personale i Solrød kommune 

og som har et varigt problem  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge dokumentation fra egen læge, 

sygehus, eller specialuddannet personale i Solrød  

Kommune  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning. Ydelsen tildeles 

som løbende bevilling  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja, mod evt. egenbetaling  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med 

Essity A/S 
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KATETER OG URINPOSER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat blærefunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  Sikre at borgeren kommer af med urinen  

Hvad indgår i ydelsen?  Katetre  

Uridomer  

Urinposer  

Skiftesæt  

Urotainer  

1 pakke net urinposeholder årligt (10 stk)  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Creme mv.  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere, med urininkontinens der er udredt og 

behandlet via egen læge, sygehus eller 

specialuddannet personale og som har et varigt 

problem  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge lægelig dokumentation for 

behovet.  

Det må ikke være et midlertidigt problem efter en 

operation. Inkontinens opstået f.eks. efter brud på 

lårbenet og operation for dette kan ikke betegnes 

permanent før genoptræning er fuldført.  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning. Ydelsen tildeles 

som løbende bevilling  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja, mod evt. egenbetaling  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med 

Mediq Danmark 
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STOMIMATERIALER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en varigt nedsat tarmfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At sikre, at borgeren kommer af med sine 

udskillelser  

Hvad indgår i ydelsen?  Stomiposer  

Stomibælte  

Stomipasta  

Irrigationsmateriale  

Hudbeskyttende cremer  

Hudbeskyttende ringe / plader  

Klæbefjerner  

Kantsikring  

 

Gaze 

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Vatpinde  

Plast- eller gummihandsker  

Hudservietter  

Normale hudcremer  

Deodråber / lotion  

Affaldsposer  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere, der har fået udført en af følgende 

operationer:  

Colostomi (kunstig udføring af tyktarm)  

Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarm)  

Urostomi (kunstig udføring af urinveje)  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for at 

lidelsen er varig  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning. Ydelsen tildeles 

som løbende bevilling  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja, mod evt. egenbetaling  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med 

Mediq Danmark. 
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PROTESER, ARME OG BEN 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for borgerens 

funktionsnedsættelse i forbindelse med 

amputationer eller manglende ekstremiteter  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgerens funktion forbedres, så borgeren i 

videst muligt omfang kan varetage sine daglige 

funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  Benproteser  

Armproteser  

Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Plaster ved tryk eller sår  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere, der har gennemgået en amputation og 

har behov for protese for at kunne udføre 

funktioner i dagligdagen.   

Borgere med manglende ekstremiteter  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge en lægefaglig vurdering, hvoraf 

det fremgår, at borgeren efterfølgende kan indgå i 

den nødvendige protesetræning  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning. Ydelsen 

tildeles som løbende bevilling  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Hjælpemidler til påtagning af protese medfølger  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Valgfri  
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BEN- OG FODSKINNER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for borgerens varige, nedsatte 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at 

borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 

daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  Helbensskinne / ortose (omfatter knæ, ankel og 

fodled)  

Knæskinne / ortose  

Underbensskinne / ortose  

Ankelskinne / ortose  

Dropfodsskinner  

Fodkapsel  

Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Skinner til brug ved sport  

Skinner til midlertidigt brug  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med varigt behov for skinne, for at kunne 

udføre funktioner i dagligdagen  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge lægelig dokumentation for 

behov. Ved genansøgning, med minimum 12 

måneders mellemrum, skal det altid vurderes om 

reparation af skinne er tilstrækkelig  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Don-joy skinne bevilges kun i særlige tilfælde  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Hvis skinnen anvendes i forbindelse med 

fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der 

samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja, valgfri  
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DROPFODSSTIMULATOR TIL BEN 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for borgerens varige, nedsatte 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at 

borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 

daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  Dropfodsstimulator  

Batterier jf. principafgørelse  

Reparation efter individuel og konkret vurdering.  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Ekstra dropfodsskinne til brug ved sport  

Dropfodsstimulator til midlertidigt brug  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med varigt behov for skinne, for at kunne 

udføre funktioner i dagligdagen  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge lægelig dokumentation for 

behov.   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja, valgfri  
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BROKBIND 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for de gener en varig broklidelse 

giver  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at 

borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 

daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  Almindeligt brokbind  

Brokbind med hul til stomi  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Midlertidigt brokbind inden operation.  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med varige gener som følge af brok.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge dokumentation fra egen læge 

eller sygehus om borgerens behov   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning, når ny 

bevilling skal gives. Der skal foreligge ny 

måltagning før bestilling  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Der bevilges et brokbind plus skiftebind, kan 

udskiftes efter behov, dog med mindst 12 

måneders interval  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja, valgfri  
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LÆNDEBÆLTE/STØTTEKORSETTER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for varigt nedsat rygfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at 

borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 

daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  Lændebælte  

Støttekorset  

Reparation   

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Støttekorsetter, der bruges som led i en behandling  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med svære varige ryglidelser  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Ved førstegangsansøgninger kræves 

dokumentation fra egen læge, ortopædkirurg, eller 

rheumatolog  

For bevilling skal borgeren have en af følgende 

diagnoser:  

Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen  

Degeneration af båndskive (discus)i rygsøjlens 

lændedel  

Scoliosis (skævhed af rygsøjlen)  

Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom)  

Spondylotisthesis  

Osteoporose (knogleskørhed)  

Muskeldystrofi (svind af rygmuskler)  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  
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Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Der bevilges et støttekorset. Når dette fungerer 

tilfredsstillende gives et skiftekorset/reservekorset.  

 Støttekorset udskiftes efter behov, dog med mindst 

12 måneders interval  

Ved kropsforandringer (f.eks udvikling af lidelsen, 

vægtændringer) må der ydes hjælp til et nyt korset  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja, valgfri  
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BRYSTPROTESER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At erstatte et manglende bryst  

Hvad er formålet med ydelsen?  At medvirke til at bevare borgeren selvværd  

Hvad indgår i ydelsen?  Protese  

Delprotese  

Strips til fastholdelse af protese  

Brystvorter  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Protesebrystholder  

Badedragt  

Brystproteser, der indopereres  

Hvem kan modtage ydelsen?  Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller 

begge bryster  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge lægelig dokumentation for 

behovet  

  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis for borgeren.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Ved førstegangsbevilling, bevilges 1 stk. protese 

plus skifte protese. Efterfølgende bevilges 1 stk. 

protese med minimum 12 måneders interval  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja, hvis produktet ikke er identisk med et produkt 

hos kommunens leverandør. 

Leverandør af ydelsen?  Sahva  
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ORTOPÆDISK FODTØJ OG FODINDLÆG 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for borgerens foddeformitet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at 

borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 

daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  • Fabriksfremstillet fodtøj  

• Håndsyede sko  

• Bandagesko  

• Forsåling / udbedring  

• Forhøjelser  

• Reparation  

• Gængesål  

• Ortopædisk fodindlæg  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Hjemmesko  

• MBT-sko  

• Indlæg ved almindelig platfod eller blød 

platfod hos børn  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere hvor generne af en foddeformitet kan 

afhjælpes  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge lægelig dokumentation for behov.  

For bevilling skal borgeren have en af følgende 

diagnoser:  

Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter  

Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med 

føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske 

nervelidelser eller svær kredsløbsinsufficiens  

Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, 

f.eks klostillede tæer, hammertæer, deforme 

ledhoveder på mellemfodsknoglerne  

Stiv forfod, medfødte sammenvoksninger, svære 

fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kronisk 

ledbetændelse eller leddegigt  

Aflastning af smertende ar i fodsålen  

 Andre foddeformiteter af tilsvarende 

sværhedsgrad, f.eks svær fikseret platfod, svær 

slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt 

knogleskørhed  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Til dækning af udgifter ved anskaffelse af 

ortopædisk fodtøj afholder ansøgeren selv et beløb, 

der udgør 900 kr. pr. par for personer over 18 år og 

500 kr. pr. par for børn og unge under 18 år.  

Ydelsen er derudover gratis for borgeren. Ved valg 

af anden leverandør, kan der være egenbetaling.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Ved førstegangsbevilling kan reservefodtøj først 

bevilges / anskaffes efter 3 måneders forløb, af 

hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Til 

personer over 18 år vil der normalt kunne ydes 

hjælp til udskiftning hver 18. måned. Særlige 

forhold kan bevirke hyppigere udskiftning  
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med  

Sahva A/S  

  

PARYKKER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for vansirende skaldethed  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren selvværd  

Hvad indgår i ydelsen?  Fabriksfremstillede parykker  

Individuelt fremstillede parykker (bevilges alene 

såfremt der foreligger dokumentations for at en 

fabriksfremstillet paryk ikke kan anvendes)  

Herretoupeer  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Der ydes ikke paryk ved midlertidigt hårtab, som 

følge af behandling (f.eks. ved kemoterapi ydes 

parykken /toupeen af sygehuset), samt ved 

almindeligt forekommende hårtab  

Der bevilges ikke abonnement til ”hår for livet” 

Tatovering af øjenbryn og køb af øjenvipper.   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med vansirende skaldethed, som 

udgangspunkt på baggrund af sygdom eller ulykke  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Ved førstegangsansøgninger kræves lægefaglig 

dokumentation for diagnose og behov  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Der bevilges 1 maskinfremstillet paryk + skifte.  

Maskinfremstillet dameparyk – 2.120 kr.  

Maskinfremstillet herreparyk – 2.880 kr.  

Ønsker borgeren et andet produkt end det 

bevilgede, kan støtten alene omfatte prisen på 

maskinfremstillet paryk til en pris af 2.120/2.880 kr. 

eksklusiv moms.  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan 

parykken / toupeen fores med bomuld  

 Holdbarhed gennemsnitlig 1 år. Særlige forhold hos 

den enkelte, som f.eks. kraftig transpiration fra 

hovedbunden, kan bevirke hurtigere nedslidning af 

parykken  

Vedr. parykker:  

Der bevilges 1. stk. paryk plus skifte paryk med 

minimum 12 måneders interval.  

Vedr. toupeer:  

Ved førstegangsbevilling, bevilges 1 stk. toupe.  

Efterfølgende bevilges 1 stk. toupe med minimum  

12 måneders interval  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  House of Waldorf  
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Fortykningsmiddel til borgere med synkebesvær  

Lovgrundlag for ydelsen § 112 i Lov om Social Service 

Hvilket behov dækker ydelsen? At borgeren er i stand til at indtage væske og 
flydende fødevarer uden risiko for fejlsynkning.  

Hvad er formålet med ydelsen? At borgeren er i stand til at indtage væske og 
flydende fødevarer i nødvendig omfang på en 
mere naturlig og rimelig måde.  

Hvad indgår i ydelsen?  Fortykningsmiddel i forbindelse med at 
spise og drikke 

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Ydelsen dækkes ikke når fortykningsmidlet 
benyttes som næringsværdi. 

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere der har svært ved at synke. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
ydelsen? 

Ydelsen bevilges på baggrund af dokumentation fra 
en trænende terapeut i Solrød kommune.  

Borgeren skal give samtykke til behandling samt 
videregivelse af personoplysninger til leverandør.  

Hvem bevilliger ydelsen? Visitations og - koordinationsenheden 

Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger 
anden leverandør, hvorved der kan opstå 
egenbetaling 

Hvordan følges op på ydelsen? 
(Kvalitetssikring) 

Der foretages individuel opfølgning. Ydelsen 
tildeles som løbende bevilling 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? Nej 

Er der afledte forhold at tage hensyn til? Nej 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja  

Leverandør af ydelsen? Solrød Kommune har indgået leverandøraftale 
med Simonsen & Weel. 
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Kvalitetsstandarder  

vedrørende genbrugshjælpemidler  
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ISO KODE 04 HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG MEDICINSKBEHANDLING  

  

PUDER, TRYKSÅRSFOREBYGGENDE UDEN LUFT 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for dårligt kredsløb i kombination 

med væsentlig nedsat mobilitet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At modvirke dannelse eller forværring af allerede 

opstået tryksår  

Hvad indgår i ydelsen?  • Skumpuder  

• Gelepuder  

• Specielle lejringspuder fx hælpuder  

• Tilbehør til pude fx ekstra betræk, 

incontinensbetræk  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Almindelige hovedpuder i trykaflastende 

materiale/viscoelastisk skum   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere der har tryksår eller er tryksårstruet  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  At borgeren har tryksår eller har en lidelse der 

medfører at borgeren er tryktruet  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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PUDER TRYKSÅRSFOREBYGGENDE / KORRIGERENDE MED LUFT 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat siddende kraft/balance 

og nedsat blodomløb.  

At kompensere for dårligt kredsløb i kombination 

med væsentlig nedsat mobilitet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At korrigere siddestillingen hos borgeren, så det 

bliver muligt at sidde.  

At modvirke dannelse eller forværring af allerede 

opstået tryksår.  

Hvad indgår i ydelsen?  • Luftpuder   

• Pumpe   

• Tilbehør til pude fx ekstra betræk og 

incontinensbetræk  

Hvad indgår ikke i ydelsen?     Alle andre typer af puder  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktions nedsættelse og/eller 

borgere der er tryksårstruet eller har tryksår.   

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgere der er tryksårstruet og/eller 

allerede har tryksår  

• Borgere med ryg- og gigtlidelser, lammelser 

mv. kan bevilges puder til støtte og 

korrektion af siddestillingen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Puder med luft skal altid individuel tilpasses snarest 

efter levering – og løbende efter behov.   
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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MADRASSER, TRYKSÅRSFOREBYGGENDE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for dårligt kredsløb  

Hvad er formålet med ydelsen?  At modvirke dannelse eller forværring af allerede 

opstået tryksår  

Hvad indgår i ydelsen?  • Trykaflastende skummadras  

• Luftmadras, statisk topmadras   

• Luftmadras, dynamisk (vekseltryk) 

top eller helmadras  

• Reparation   

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Almindelig skummadras  

• Syntetisk eller medicinsk lammeskind  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere der er tryktruede eller allerede har tryksår  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren har tryksår eller har en lidelse, der 

medfører at borgeren er tryktruet  

• Valg af madrastype træffes ud fra en faglig 

vurdering, samt en risikoscoring ud fra  

Bradens skala  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger 

anden leverandør, hvorved der kan opstå 

egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Både statiske og dynamiske madrasser kræver 

vedligeholdelse samt pumpe  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

   

 

VÆGTDYNE 

Lovgrundlag for ydelsen og lov fortolkning  

  

§ 112 i Lov om Social Service  

Principafgørelse 94-15  

Hvilket behov dækker ydelsen?  Vægtdynen skal afhjælpe væsentlige 

søvnforstyrrelser og/eller væsentlig motorisk 

og/eller psykisk uro.  

Hvad er formålet med ydelsen?  En væsentlig bedring af søvnforstyrrelser   

En væsentlig bedring psykisk uro  

At borger får en væsentlig lettelse af den daglige 

tilværelse  

Hvad indgår i ydelsen?  • Vægtdyne  

• Inkontinensbetræk  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Dynebetræk  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med væsentlig nedsat psykisk og/eller 

fysisk funktionsevne  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  

  

• Der skal være tale om en lidelse af 

længerevarende karakter   

• Der skal foreligge lægelig dokumentation 

for diagnose og speciel faglig 

dokumentation for årsag til afprøvning af 

kugledynen.  

• Der skal være tale om søvnproblemer eller 

indsovningsbesvær  

• Væsentlig motorisk og/eller psykisk uro der 

gør, at borgeren ikke opnår 

sammenhængende nattesøvn.    

• Brug af vægtdynen skal lette den daglige 

tilværelse for borger  

• Spørgeskema om anvendelse og effekt af 

vægtdyne skal være udfyldt og returneret 

til Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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VÆGTVEST 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  Vægtvesten skal afhjælpe væsentlig motorisk uro 

og udtalt koncentrationsbesvær i forhold til at 

udføre dagligdags gøremål  

Hvad er formålet med ydelsen?  At lette motorisk uro for borger  

At borger får en væsentlig lettelse af den daglige 

tilværelse  

Hvad indgår i ydelsen?     Vægtvest  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med væsentlig nedsat psykisk og/eller 

fysisk funktionsevne  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  

  

• Der skal være tale om en lidelse af 

længerevarende karakter   

• Der skal foreligge lægelig dokumentation 

for diagnose og speciel faglig 

dokumentation for årsag til afprøvning af 

vægtvest  

• Der skal være tale om væsentlig motorisk 

uro der gør, at borgeren ikke formår at 

udføre dagligdags gøremål og/eller ikke 

kan indgå i sociale relationer    

• Brug af vægtvest skal give en væsentlig 

lettelse af den daglige tilværelse for borger  

• Spørgeskema om anvendelse og effekt af 

vægtvest skal være udfyldt og returneret til 

Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  
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Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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KUGLE-SIDDEPUDE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  Kuglepuden skal afhjælpe væsentlig motorisk uro 

og udtalt koncentrationsbesvær i forhold til at 

udføre dagligdags gøremål fx skolearbejde  

Hvad er formålet med ydelsen?  At lette motorisk uro for borger  

At borger får en væsentlig lettelse af den daglige 

tilværelse  

Hvad indgår i ydelsen?  • Kuglepude  

• Inkontinensbetræk  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med væsentlig nedsat psykisk og/eller 

fysisk funktionsevne  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  

  

• Der skal være tale om en lidelse af 

længerevarende karakter   

• Der skal foreligge lægelig dokumentation 

for diagnose og speciel faglig 

dokumentation for årsag til afprøvning af 

kuglepuden  

• Der skal være tale om væsentlig motorisk 

uro der gør, at borgeren ikke formår at 

udføre dagligdags gøremål og/eller ikke 

kan indgå i sociale relationer    

• Brug af kuglepuden skal lette den daglige 

tilværelse for borger  

• Spørgeskema om anvendelse og effekt af 

kuglepuden skal være udfyldt og 

returneret til Visitations- og  

Koordinationsenheden  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og Koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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STÅSTØTTESTATIVER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat/ophævet 

standfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?    At skabe mulighed for at deltage i en 

stående aktivitet   

Hvad indgår i ydelsen?  • Fast ståstøtte-stativ  

• Vipbar ståstøtte-stativ med el eller 

hydraulisk funktion  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse   

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Svært fysisk handicappede med nedsat/ophævet 

standfunktion  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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ISO KODE 09 HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE   

  

FLYTBARE TOILETSTOLE MED og UDEN HJUL 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At klare toiletbesøg på trods af nedsat funktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan klare toiletbesøg selvstændigt   

Hvad indgår i ydelsen?  • Toiletstol med hjul, kipfunktion  

• Toiletstol uden hjul  

• Toiletstol med drivhjul  

• Tilbehør og specialtilpasning  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der kan bevilges toiletstol til personer, der 

har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller 

rejse sig, samt til personer der på grund af 

nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå 

ud på toilettet  

• Toiletstole med kipfunktion bevilges, hvis 

borgeren har nedsat bevægelighed og ikke 

kan sidde opret   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at montere små slisker 

eller fjerne dørtrin i boligen  
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

   

TOILETLØFTER, ELEKTRISK 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kan sætte sig/rejse sig fra toilettet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan klare toiletbesøg med og uden 

hjælp, og dermed i videst muligt omfang blive mere 

selvhjulpen  

Hvad indgår i ydelsen?  • Elektrisk toiletløfter  

• Specialtilpasning  

• Reparation  

• Etablering af nødvendigt el-stik  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Driftsomkostninger   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borger med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren skal blive mere selvhjulpen med 

hensyn til toiletbesøg, og behovet skal ikke 

kunne afhjælpes på anden måde  

• Bevilliges i særlige tilfælde, hvor borgerens 

nedsatte funktioner udelukker brug af 

bade-toiletstol eller alm. toiletforhøjer   

• Toiletløfteren skal kunne tilsluttes el  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations – og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

     

ARMLÆN SOM MONTERES PÅ TOILETTET 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kan sætte sig/rejse sig fra toilettet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan klare toiletbesøg med og uden 

hjælp, og dermed i videst muligt omfang blive mere 

selvhjulpen  

Hvad indgår i ydelsen?  • Toiletbræt med armlæn  

• Stativ med armlæn evt. fodplade og ryglæn  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Borgeren skal have behov for støtte for at kunne 

rejse og sætte sig på toilettet  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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TOILETFORHØJER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgerne kan sætte sig/rejse sig fra toilettet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan klare toiletbesøg med/uden hjælp, 

og dermed i videst mulig omfang blive mere 

selvhjulpen  

Hvad indgår i ydelsen?  • Fastmonterede toiletforhøjer med/uden 

armlæn  

• Fritstående toiletforhøjer med armlæn  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Løs toiletforhøjer fx toiletring og toiletkrans  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borger med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Borgeren kan ikke uden store vanskeligheder rejse 

og/eller sætte sig på toilettet  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det er vigtigt at være opmærksom på, at borger 

stadigvæk kan have begge fødder placeret i gulvet 

med flad fod  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja    

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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BADE- OG BRUSESTOLE OG TABURETTER – MED og UDEN HJUL 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kan bade på trods af nedsat funktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren får mulighed for at bade og / eller 

varetage anden personlig hygiejne selvstændigt   

Hvad indgår i ydelsen?  • Badestol med hjul, kipfunktion  

• Badestol med hjul, eleverbar  

• Badebænk/taburet  

• Badebræt til kar  

• Badekarindsats  

• Badekarsæde, drejeligt  

• Bruseklapsæde  

• Specialtilpasning/tilbehør  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren kan kun tage/få bad siddende   

• Borgere der har fald risiko ved at tage bad 

stående  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden   

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   



Side 63 af 206  

    Rev. 29-10-2020  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at montere små slisker 

eller fjerne dørtrin  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

    

ISO KODE 12 MOBILITETETSHJÆLPEMIDLER  

  

ALBUESTOKKE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes 

selvstændigt indendørs/udendørs  

Hvad indgår i ydelsen?  • Indstillelig sygestok med anatomisk 

greb/alm. greb  

• Albuestokke, enkeltindstillelige  

• Albuestokke, dobbeltindstillelige  

• Underarmsstokke  

• Fire- eller fempunktsstokke  

• Tilbehør/specialtilpasning  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Sammenklappelige stokke  

Stokke der ikke kan indstilles  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med nedsat gangfunktion og/eller 

balanceproblemer  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Den nedsatte gangfunktion skal ikke kunne 

afhjælpes af en spadserestok købt i almindelig 

handel  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune   

    

GANGBUKKE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes 

selvstændigt – primært indendørs  

Hvad indgår i ydelsen?  • Højdeindstillelig gangbuk   

• Reparation  

• Evt. en kurv  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med nedsat gangfunktion  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgere der ikke kan færdes uden risiko for 

fald  

• Borgere der ikke kan færdes sikkert med 

stok  

• Hvis boligen er i flere plan kan der ved 

behov, bevilges gangbuk til brug på hver 

etage  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Der kan være behov for fjernelse af dørtrin for at 

nedsætte faldrisikoen  

Lidelser i hænderne, der kræver særlige greb eller 

at der er øvrige lidelser der gør det kontraindiceret 

at udlevere hjælpemidlet  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

    

 

ROLLATOR 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes 

selvstændigt indendørs/udendørs og dermed 

opretholde en aktiv tilværelse  

Hvad indgår i ydelsen?  • Rollatorer med 3 hjul  

• Rollator med 4 hjul  

• Én-håndsrollator  

• Tilbehør til rollator  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat 

balance  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren er ikke i stand til at færdes inde 

eller udendørs uden risiko for fald  

• Ved udendørsgang er der behov for at hvile 

undervejs  

• Borgeren bliver med rollatoren uafhængig 

af personstøtte ved gang  

Ekstra rollator kan bevilliges:  

• I de tilfælde hvor rollatoren anvendes både 

inde - og udendørs, men hvor det er 

forbundet med risiko for borger selv at 

skulle transportere rollatoren ind og ud af 

boligen pga. niveau forskel  

• I de tilfælde hvor rollator anvendes både 

inde - og udendørs og der er behov for en 

rollator til udendørsbrug med ekstra brede 

hjul grundet terræn i fx grus/småsten  

• Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få 

rollatoren ind og ud af boligen  

   Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal 

færdes på flere etager  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin i boligen  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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SPECIELT GANGSTATIV TIL BØRN 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for manglende gang- og 

standfunktion, så barnets uhensigtsmæssige 

gangmønster korrigeres og barnet får fuld 

vægtbæring  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give det handicappede barn mulighed for at 

bevæge sig og stå på en funktionel måde, så barnet 

motiveres for at deltage i leg og andre aktiviteter 

med jævnaldrende børn  

Hvad indgår i ydelsen?  • Specielt gangstativ  

• Tilbehør  

• reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?     Børn med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der kan ikke opnås en funktionel 

gangfunktion ved hjælp af øvrige 

gangstativer  

• Gangstativet bliver det primære 

ganghjælpemiddel  

• Forældrene indgår aktivt i brugen af 

gangstativet    

• Gangstativet er et kombineret gang- og 

ståstativ  

• De nødvendige fysiske rammer i boligen og 

andre steder, hvor barnet opholder sig skal 

være anvendelige  

• Der skal foreligge en terapeutisk vurdering, 

hvor det konkluderes, at barnet har en 

aktivt leddet gangfunktion  

• At barnet kan benytte gangstativet i en 

årrække  
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 • At barnet i det daglige udviser initiativ til 

aktiviteter og handlinger  

• At gangstativet dagligt kan medbringes til 

og fra børnehave/skole  

Under afprøvningen skal det sikres:  

• Kvaliteten i barnets gangfunktion bliver 

bedre end i en anden type gangredskab  

(billigere)  

• Barnet har den nødvendige fysiske 

udholdenhed, så gang over længere 

distancer er muligt   

• Barnet kan dreje og vende i gangstativet  

• Placeringen i gangstativet er mulig uden 

uhensigtsmæssig arbejdsbelastning og med 

de daglige menneskelige ressourcer der er i 

hjemmet  

• Gangstativet vil blive benyttet dagligt i 

længere tid  

• Barnet selv tager initiativ til gang og 

handlinger, når det placeres i gangstativet  

• Det vurderes, at der IKKE er tale om en 

midlertidig løsning  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Der er behov for fabriksfremstillet fodtøj – 

udelukkende til brug i NF-Walkeren  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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GANGVOGNE/GANGSTOLE/GANGBORDE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At øge borgerens mobilitet, så de kan 

færdsselvstændigt indendørs/udendørs – og 

dermed opretholde en aktiv tilværelse  

Hvad indgår i ydelsen?  • Gangvogne med kropsstøtte  

• Tilbehør  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  • Borgere med nedsat gangfunktion og 

nedsat balance  

• Borgere, der har behov for støtte af 

kropsvægten og som skal aflaste armene  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren kan ikke færdes inde eller 

udendørs uden risiko for fald  

• Borgeren ikke i stand til at færdes inde eller 

udendørs med gangbuk eller rollator  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin   

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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KNALLERTER, TREHJULEDE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes 

selvstændigt over længere afstande – og dermed 

opretholde en aktiv tilværelse  

Hvad indgår i ydelsen?  • Trehjulet knallert 30 km/t eller 45 km/t  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Almindelig drift og vedligeholdelse   

• Lovpligtig ansvarsforsikring  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med stærkt begrænset gangfunktion, der 

forhindrer færden over længere afstande  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Behov for transport skal ikke kunne dækkes 

hensigtsmæssigt på anden vis, fx af en to 

eller trehjulet cykel, en trehjulet elkørestol, 

Movia Flextrafik eller egen bil  

• Der skal være tale om behov for transport 

flere gange om ugen  

• Borgeren skal have et væsentligt behov for 

at færdes over længere afstande  

• Borgeren skal have et væsentligt behov for 

at kunne færdes selvstændigt og for at 

fastholde aktiviteter udenfor hjemmet  

• Borgeren skal være ude af stand til at 

benytte offentlige transportmidler eller det 

skal være forbundet med stort besvær  

• Det er en betingelse, at borgeren er i stand 

til at færdes forsvarligt i trafikken på 

trehjulet knallert  

• Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, 

alkohol, rusmidler) kan som udgangspunkt 

ikke bevilges knallert   

   Der skal være mulighed for at opbevare 

knallerten forsvarligt  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations – og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Borger skal have en lovpligtig ansvarsforsikring  

Ved ansøgning om 45 km/t knallert skal der 

foreligge gyldigt førerbevis  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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CYKLER, TREHJULEDE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At dække et elementært bevægelsesbehov og give 

mulighed for selv at opsøge aktiviteter, sociale 

kontakter og muliggøre udførelse af daglige 

gøremål  

Hvad indgår i ydelsen?  • Trehjulede cykler  

• Specialtilpasning  

• Tilbehør  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Almindelig drift og vedligeholdelse, fx skal borgeren 

selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger 

og dæk  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat 

balance  

Børn skal være over den alder, hvor der normalt 

bruges støttehjul på cyklen  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borger med begrænset gangfuntion der 

forhindrer færden over længere afstande 

og som ikke kan afhjælpes med rollator  

• Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis 

formålet udelukkende er at få motion   

• Behovet for transport kan ikke dækkes på 

anden måde, fx ved offentlig transport, 

Movia-handicaptransport eller i egen bil   

• Borgeren skal have behov for ekstra støtte 

for at kunne cykle  

• Borgeren er på grund af balanceproblemer  

og/eller et fysisk handicap ikke i stand til at 

benytte almindelig tohjulet cykel   

• Der skal være tale om et væsentligt behov 

for at transportere sig over længere 

afstande og/eller for at kunne deltage i  

 aktiviteter borger ellers ville være afskåret 

fra  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Borgeren skal kunne orientere sig i trafikken  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

   

     



Side 74 af 206  

    Rev. 29-10-2020  

 

CYKLER, TREHJULEDE MED EL-HJÆLPEMOTOR 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At dække et elementært bevægelsesbehov og give 

mulighed for selv at opsøge aktiviteter, sociale 

kontakter og muliggøre udførelse af daglige 

gøremål  

Hvad indgår i ydelsen?  • Trehjulet cykel med el-hjælpemotor  

• Specialtilpasning  

• Reparation  

• Etablering af nødvendigt el-stik til 

opladning af el-hjælpemotor  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Almindelig drift og vedligeholdelse, fx skal borger 

selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger 

og dæk  

Hvem kan modtage ydelsen?  • Borgere med nedsat gangfunktion og/eller 

nedsat balance   

• Borgere med nedsat hjerte og/eller 

lungefunktion, kombineret med nedsat 

gangfunktion  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren er på grund af et fysisk handicap 

ikke i stand til at benytte tohjulet cykel eller 

trehjulet cykel uden el-hjælp  

• Borgeren er på grund af et fysisk handicap 

ikke i stand til at benytte tohjulet cykel eller 

trehjulet cykel uden el-hjælp  

• Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis 

formålet udelukkende er at få motion   

• Behovet for transport kan ikke dækkes på 

anden måde, fx ved offentlig transport, 

Movia-handicaptransport eller i egen bil  

• Borgeren skal have behov for ekstra støtte 

for at kunne cykle  

 • Der skal være tale om et væsentligt behov 

for at transportere sig over længere 

afstande og/eller for at kunne deltage i 

aktiviteter borger ellers ville være afskåret 

fra  

• Der skal være opbevaringsmuligheder for 

trehjulet cykel med el-hjælpemotor  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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CYKLER, TREHJULEDE HÅNDDREVNE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en væsentlig nedsat 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At dække et elementært bevægelsesbehov og give 

mulighed for selv at opsøge aktiviteter, sociale 

kontakter og muliggøre udførelse af daglige 

gøremål  

Hvad indgår i ydelsen?  • Trehjulet hånddrevet cykel   

• Specialtilpasning  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Almindelig drift og vedligeholdelse, fx skal 

borgeren selv sørge for lapning, samt 

udskiftning af slanger og dæk   

• udskiftning af luftfyldte dæk til 

punterfriedæk  

  

Hvem kan modtage ydelsen?  • Borgere med væsentlig nedsat 

gangfunktion og/eller nedsat balance  

• Borgere med gode kræfter i arme og 

overkrop  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis 

formålet udelukkende er at få motion   

• Behovet for transport kan ikke dækkes på 

anden måde, fx ved offentlig transport, 

Movia-handicaptransport eller i egen bil   

• Borgeren skal have behov for ekstra støtte 

for at kunne cykle  

• Borgeren er på grund af balanceproblemer  

og/eller et fysisk handicap ikke i stand til at 

benytte hverken en almindelig tohjulet 

cykel eller en tre hjulet foddreven cykel  

• Der skal være tale om et væsentligt behov 

for at transportere sig over længere  

 afstande og/eller for at kunne deltage i 

aktiviteter borger ellers ville være afskåret 

fra  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Borgeren skal kunne orientere sig i trafikken   

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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CYKLER, TANDEM 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat evne til at cykle 

selvstændigt  

Hvad er formålet med ydelsen?  At dække et elementært bevægelsesbehov og give 

mulighed for selv at opsøge aktiviteter, sociale 

kontakter og muliggøre udførelse af daglige 

gøremål   

  

Hvad indgår i ydelsen?  • Tandemcykel  

• Specialtilpasning  

• Tilbehør  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Almindelig drift og vedligeholdelse, fx skal 

borgeren selv sørge for lapning, samt 

udskiftning af slanger og dæk  

• udskiftning af luftfyldte dæk til 

punterfriedæk  

Hvem kan modtage ydelsen?  • Blinde eller svagsynede  

• Børn eller voksne med 

koordinationsvanskeligheder og/eller 

psykiske vanskeligheder  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal være tale om et væsentligt  

transportbehov, der ikke kan dækkes på anden vis  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det forudsættes, at der er en person uden 

funktionsnedsættelse, til at manøvrere cyklen  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

 

KØRESTOLE, MANUELLE – STANDARD (transportkørestol) 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  Kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  Øge borgerens mobilitet, så der bliver mulighed for 

at færders i og udenfor hjemmet, og dermed 

opretholde en aktiv tilværelse fx i forhold til daglige 

gøremål og sociale kontakter  

Hvad indgår i ydelsen?  • Krydsrammestol  

• Specialtilpasning  

• Tilbehør  

• Drift  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Almindelig vedligeholdelse, som fx lapning  

• udskiftning af luftfyldte dæk til 

punterfriedæk  

• Dog ydes hjælp til slanger og dæk, hvis der 

er behov for mere end et sæt årligt   

• Dokumentation skal foreligge  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Behovet kan ikke dækkes af rollator  

• Borgeren har som udgangspunkt et behov 

for kørestol flere gange om ugen   

• Der skal være behov for manuel kørestol til 

aktiviteter/færden udenfor boligen, som 

borgeren uden kørestol ville være afskåret 

fra at deltage i  

• Der bevilges billigst egnede model, på 

baggrund af en samlet vurdering af behovet  

• Hvis kørestolen ofte skal løftes ind/ud af en 

bil, kan der tages hensyn til stolens vægt  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

 Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin og/eller 

opsætte rampe.  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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KØRESTOLE, MANUELLE – AKTIVE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat eller ophævet 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At øge borgerens mobilitet, så de får mulighed for 

at færdes i og udenfor hjemmet – og dermed 

opretholde en aktiv tilværelse fx i forhold til daglige 

gøremål og sociale kontakter  

Hvad indgår i ydelsen?  • Krydsrammestol  

• Fastrammestol  

• Specialtilpasning  

• Tilbehør  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Almindelig vedligeholdelse som fx lapning  

• Dog ydes der hjælp til slanger og dæk, hvis 

der er behov for mere end et sæt årligt  

• udskiftning af luftfyldte dæk til 

punterfriedæk  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med ophævet gangfunktion  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der bevilges billigst egnede model, på 

baggrund af en samlet vurdering af behov 

for særlige funktioner  

• Borgeren har behov for specielt lette 

køreegenskaber for ved egen hjælp at 

kunne betjene kørestolen og dermed blive 

selvhjulpen  

• Borgeren har behov for individuel indstilling 

af kørestolens funktioner, der vanskeliggør 

brugen af en standardkørestol  

• Borgeren har svært ved at foretage 

forflytninger, hvilket medfører at  
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 kørestolen også benyttes som stol i løbet af 

dagen  

  Hvis kørestolen ofte skal løftes ind og ud af 

bilen kan der tages hensyn til kørestolens 

vægt  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin  

• Der kan være behov for etablering af rampe  

• Det skal vurderes,om der er behov for en 

særlig pude  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

    

 

KØRESTOLE, MANUELLE – KOMFORT 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en ophævet gangfunktion og 

nedsat siddende stabilitet med behov for højt 

ryglæn og nakkestøtte  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for at opholde sig 

siddende aflastet i længere tid og således kunne 

være deltagende  i dagligdags aktiviteter i og 

udenfor hjemmet  
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Hvad indgår i ydelsen?  • Manuelle komfortkørestole  

• Specialtilpasning  

• Tilbehør  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Almindelig vedligeholdelse, dog ydes der 

hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov 

for mere end et sæt årligt. Dokumentation 

skal foreligge  

• udskiftning af luftfyldte dæk til 

punterfriedæk  

Hvem kan modtage ydelsen?  • Borgere med ophævet gangfunktion, som 

samtidig har behov for at skifte siddestilling 

i løbet af dagen  

• Borgere der har behov for speciel 

kropsstøtte  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgere har behov for særlig komfort og 

behov for korrektion af siddestilling i løbet 

af dagen  

• Borgere kan ikke ved egen hjælp skifte 

stilling i kørestolen og har derfor behov for 

kipfunktioner  

• Behovet for ændring af siddestilling kan 

ikke dækkes ved hjælp af en aktiv eller 

standardkørestol, kombineret med egen 

hvilestol  

   Kørestole, som forudsætter individuel 

tilpasning og nødvendigvis må benyttes i 

hovedparten af døgnets timer, betragtes 

som et særligt personligt hjælpemiddel  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  
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Hvordan følges op på ydelsen?   

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin  

• Det kan være nødvendigt at etablere rampe 

ved indgangsdør  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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KØRESTOLE – MED STÅFUNKTION 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat eller ophævet 

standfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for at være aktiv i 

dagligdagen samt at kunne færdes i og udenfor 

hjemmet  

Hvad indgår i ydelsen?  • Manuel betjent  

• El-betjent  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Drift  

• udskiftning af luftfyldte dæk til 

punterfriedæk  

• Almindelig vedligeholdelse som fx lapning  

• Dog ydes der hjælp til slanger og dæk, hvis 

der er behov for mere end ét sæt årligt.  

Dokumentation skal foreligge  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med ophævet eller væsentlig nedsat stand 

funktion  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Ståfunktionen skal være væsentlig for at 

borgeren selvstændigt kan udføre 

funktioner i dagligdagen  

• Kørestole, som forudsætter individuel 

tilpasning og nødvendigvis må benyttes i 

hovedparten af døgnets timer, og hvor der 

ikke er en manuel kørestol gælder særlige 

regler i forhold til reparationer.  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  
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Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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KØRESTOLE, MANUELLE –ÉNHÅNDSBETJENT 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat eller 

ophævetgangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for at færdes i og 

udenfor hjemmet – og dermed kunne deltage i 

dagligdagsaktiviteter  

Hvad indgår i ydelsen?  • Betjening med dræsine  

• Betjening med dobbelt drivringe  

• Reparationer  kan efter særlig aftale med 

Visitations- og Koordinationsenheden 

bestilles direkte hos forhandler  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Almindelig vedligeholdelse som fx lapning  

• Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis 

der er behov for mere end ét sæt årligt. 

Dokumentation skal foreligge  

• udskiftning af luftfyldte dæk til 

punterfriedæk  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion, 

kombineret med nedsat kraft i den ene side af 

kroppen  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren kan ikke ved egen hjælp 

manøvrere en almindelig kørestol  

• Det er en forudsætning, at borgeren kan 

manøvrere kørestolen ved egen hjælp  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin i boligen  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK, INDENDØRS 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en ophævet gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for at færdes i hjemmet  

– og dermed opretholde en aktiv tilværelse  

Hvad indgår i ydelsen?  På baggrund af en vurdering af borgerens behov 

tages stilling til bevilling af:  

• El-funktioner til indstilling af sædehøjde, 

sædetilt, ryglæn og elevation af fodstøtter  

• Hastighed og aktionsradius  

• Affjedring  

• Type af sædebetræk (læder, stof)  

• Specialtilpasning  

• Tilbehør  

• Reparationer – nødvendige reparationer af 

elektronikken kan efter særlig aftale med 

Visitations- og Koordinationsenheden 

bestilles direkte hos forhandler   

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Drift – dog ydes hjælp til akkumulatorer/ 

batterier  

• Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der 

hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov 

for mere end ét sæt årligt. Dokumentation 

skal foreligge  

• Kørestolstaske  

• Bagageboks  

• Punkterfri dæk (flexeldæk)  
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Hvem kan modtage ydelsen?  • Borgere med ophævet eller stærkt nedsat 

gangfunktion  

• Borgere med nedsat funktion i 

arme/overkrop, i en grad at manuel 

kørestol ikke kan anvendes 

hensigtsmæssigt  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der skal være tale om et dagligt behov  

• El-kørestolen skal være nødvendig for at 

kunne færdes selvstændigt og for at kunne 

bibeholde aktiviteter i hjemmet  

• El-kørestolen skal, i væsentlig grad, kunne 

medvirke til en større grad af 

selvhjulpenhed  

• Det er en betingelse, at borgeren er i stand 

til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig 

måde  

• Der skal være mulighed for at kunne 

opbevare el-kørestolen indendørs  

     

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin i boligen  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK, KOMBINERET INDE- OG UDENDØRSBRUG 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en stærkt nedsat eller ophævet 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for at færdes i og/eller 

udenfor hjemmet – og dermed opretholde en aktiv 

tilværelse  

Hvad indgår i ydelsen?  På baggrund af en vurdering af borgerens behov 

tages stilling til bevilling af:  

• El-funktioner til indstilling af sædehøjde, 

sædetilt, ryglæn og elevation af fodstøtter  

• Hastighed og aktionsradius  

• Affjedring  

• Specialtilpasning  

• Tilbehør  

• Reparationer – nødvendige reparationer af 

elektronikken kan efter særlig aftale med 

Visitations- og koordinationsenheden 

bestilles direkte hos forhandler  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Drift – dog ydes hjælp til 

akkumulatorer/batterier  

• udskiftning af luftfyldte dæk til 

punterfriedæk  

• Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der 

hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov 

for mere end ét sæt årligt. Dokumentation 

skal foreligge  

• Kørestolstaske  

• Bagageboks  

Hvem kan modtage ydelsen?    Borgere med ophævet eller stærkt nedsat 

gangfunktion  
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 • Borgere med nedsat funktion i 

arme/overkrop, i en grad at manuel 

kørestol ikke kan anvendes 

hensigtsmæssigt  

• Borgere der har behov for at transportere 

sig selvstændigt uden for hjemmet, hvor 

borger ikke er i stand til at benytte 

elkøretøj  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der skal være tale om et dagligt behov  

• El-kørestolen skal være nødvendig for at 

kunne færdes selvstændigt og for at kunne 

bibeholde aktiviteter i og/eller udenfor 

hjemmet  

• El-kørestolen skal, i væsentlig grad, kunne 

medvirke til en større grad af 

selvhjulpenhed  

• Det er en betingelse, at borgeren er i stand 

til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig 

måde  

• Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, 

alkohol, rusmidler) kan kun bevilges el-

kørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at 

misbruget er under behandling, og ikke 

påvirker evnen til at færdes forsvarligt  

• Der skal være mulighed for at kunne 

opbevare el-kørestolen indendørs  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Der kan være behov for at fjerne dørtrin  

Det anbefales, at borgeren tegner et Falck 

abonnement til brug for persontransport og 

transport af kørestol til værksted, hvis kørestolen 

skal repareres  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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HJÆLPEMOTOR TIL MANUEL KØRESTOL 

Lovgrundlag for ydelsen   § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borger uden hjælper bliver i stand til at færdes 

udedørs siddende i sin manuelle kørestol  

Hvad er formålet med ydelsen?  At lette  kørsel med en tung kørestol så borger 

selvstændigt kan køre længere distancer sidende i 

sin manuelle kørestol uafhængig af hjælper til at 

skubbe kørestolen  

Hvad indgår i ydelsen?  Hjælpemotor borger selv kan monterer på sin 

manuelle kørestol   

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Drift og almindelig vedligeholdelse  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere, der er afhængig af kørestol og på grund af 

nedsat kraft eller andre helbredsmæssige forhold 

ikke er i stand til at manøvrere en manuel kørestol 

over længere afstande men, som godt selv kan 

håndterer monteringen samt afmonteringen af 

hjælpemotoren  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren sidder permanent i manuel 

kørestol, og er ikke i stand til at manøvrere 

den over længere afstande  

• Borgeren har et væsentligt behov for af 

færdes udendørs. Et færdselsbehov, der 

ikke kan dækkes på anden vis eksempelvis  

MOVIA-kørsel  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Hjælpemotoren kan være tung at af - og 

påmontere   

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

    

KLAPVOGNE, BØRN 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat eller ophævet 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At børn kan blive transporteret over længere 

afstande udendørs  

Hvad indgår i ydelsen?  • Specialklapvogn  

• Specialtilpasning  

• Tilbehør  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Standardklapvogn og -udstyr  

Hvem kan modtage ydelsen?  Børn med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Barnet er ikke i stand til at benytte en 

klapvogn købt i almindelig handel på 

grund af manglende krops- og/eller 

hovedstøtte  

• Barnet er ikke i stand til at gå ture 

udendørs og er over den alder, hvor 

børn normalt benytter klapvogn  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

    

KRAVLER OG RULLEBRÆT, BØRN 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat eller ophævet 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At barnet selvstændigt kan bevæge sig rundt 

indendørs  

Hvad indgår i ydelsen?  • Kravlere og rullebræt  

• Specialtilbehør  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Børn med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Barnet er ikke i stand til at bevæge sig indendørs 

ved egen hjælp  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Der kan blive behov for fjernelse af dørtrin  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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GLIDELAGEN 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At lette forflytningssituationen i sengen for borger   

Hvad indgår i ydelsen?     Glidelagner  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren bliver i stand til selvstændigt at 

forflytte sig i sengen  

Ekstra glidelagen kan bevilges:  

• Når borger er sengeliggende i det meste af 

døgnet   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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GLIDEBRÆTTER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At gøre det muligt for borgeren selv at forflytte sig   

Hvad er formålet med ydelsen?  At kompensere for nedsat standfunktion  

Hvad indgår i ydelsen?  Glidebrætter  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Borgeren bliver i stand til selvstændigt at forflytte 

sig fx fra seng til kørestol  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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REBSTIGER, SENGEBÅND OG FRITSTÅENDE GALGER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat muskelkraft  

Hvad er formålet med ydelsen?  • At borgeren kan skifte stilling i sengen uden 

hjælp  

• At give borgeren mulighed for at forflytte 

sig ud af sengen   

Hvad indgår i ydelsen?  • Rebstiger  

• Sengebånd  

• Fritstående galge   

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren bliver i stand til ved egen hjælp at 

skifte stilling i sengen  

• Kan give borgeren mulighed for at forflytte 

sig ud af sengen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Rebstige og sengebånd betragtes som 

engangshjælpemiddel   

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune  

MOBILITYSTOK OG MARKERINGSSTOK 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat syn  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan blive gjort opmærksom på 

forhindringer og niveauforskelle, og derved vil 

kunne færdes selvstændigt udendørs  

Hvad indgår i ydelsen?  • Mobilitystok  

• Markeringsstok  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Blinde og svagsynede borgere  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Borgere der ikke er i stand til at færdes sikkert inde 

eller udendørs  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?   Solrød Kommune  
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OPSTEMMER TIL OVERFLYTNING 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat muskelkraft i ben  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan klare forflytning til/fra seng så 

selvstændigt som muligt   

Hvad indgår i ydelsen?  Opstemmer  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Nej  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren bliver i stand til ved egen hjælp 

eller med personhjælp at klare forflytning 

til/fra sengen  

• Borgeren skal have gode armkræfter  

• Borgeren skal have god kropskontrol  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?     Hensyn til hænder/håndled grundet andre  

lidelser  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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FØRERHUND  

FØRERHUND 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?   At kompensere for blindhed  

Hvad er formålet med ydelsen?  • At give blinde et redskab til større 

bevægelsesfrihed og uafhængighed i 

forbindelse med færden udendørs, og 

dermed medvirke til at lette hverdagen 

som blind  

• At medvirke til, at blinde kan få mulighed 

for at færdes på nye og ukendte steder  

Hvad indgår i ydelsen?  • Førerhund – indkøb, træning, udstyr, 

problemløsning  

• Deltagelse i tredages kursus, hvor ansøgers 

motivation og muligheder for at færdes 

med førerhund vurderes. (kun for 

førstegangs ansøgere)  

• Hjemmebesøg, aflagt af leverandør hvor 

forhold for førerhundens plads i hjemmet 

vurderes  

• Prøveperiode på tre måneder, hvor 

førerhund placeres i ansøgers hjem, og 

hvor førerhundeinstruktør træner sammen 

med ansøger i at færdes udendørs med 

førerhund   

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Dyrlægeregninger  

• Lovpligtig forsikring  

• Mad m.m  

Hvem kan modtage ydelsen?  Personer, som har nedsat syn svarende til 1/60  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Det er en betingelse, at der foreligger en 

positiv og velbegrundet skriftlig anbefaling 

fra Leverandøren  

• For førstegangsansøgere er det en 

betingelse, at ansøgeren har gennemgået 

et tredages kursus, afholdt  

 afLeverandøren, hvor motivation og 

muligheder for at kunne færdes med 

førerhund vurderes  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations – og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I almennyttige boligselskaber, hvor der ikke 

er tilladelse til at holde hund, er Solrød 

Kommune behjælpelig med at søge om 

dispensation  

• Det kan undertiden blive nødvendigt at 

flytte en førerhund til en ny 

førerhundebruger. Ved en sådan 

replacering af førerhund anvendes særlige 

beregningsregler for fastsættelse af 

hundens pris. Der sker refusion for en 

returtagen førerhund, der replaceres i en 

anden kommune indenfor følgende 

brugsperioder:  

0-2 år: 75 %  

2-4 år: 50 % 4-6 

år: 25 %  

af købsprisen, der af den nye modtagerkommune 

betales til af giver kommunen. Refusionsaftalen 

bygger på, at en førerhund har en forventet levetid 

på otte år  

Prisen for førerhunde følger de til enhver tid 

gældende satser  



Side 104 af 206  

    Rev. 29-10-2020  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Solrød kommune  

  

    

ISO KODE 18 HJÆLPEMIDLER TIL INDRETNING OG TILPASNING AF BOLIGEN 

OG ANDRE LOKALER  

SENGEBORDE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat mobilitet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan blive i stand til at medvirke i 

dagligdags gøremål, så som at spise, drikke og 

arbejde med opgaver  

Hvad indgår i ydelsen?  • Sengeborde  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Almindeligt kontor inventar   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der kan bevilges særligt indrettede, 

højdeindstillelige borde, når der er et 

særligt behov for korrekt arbejdshøjde/ 

vinkel i forbindelse med udførelse af 

huslige eller skriftlige opgaver  

• Det er en forudsætning, at problemet ikke 

kan løses ved en fast hævelse af ansøgers 

bord, skriveplade eller andet  

• Der kan bevilges arbejdsborde udelukkende 

til hobbyprægede aktiviteter, når hobby 

aktiviteterne er en væsentlig og integreret 

del af dagligdagen   

• Sengebord bevilges hvis det er nødvendigt 

for at kompensere for den nedsatte 

funktion  
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Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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ARBEJDSSTOLE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gang- og 

standfunktion samt væsentlig nedsat mulighed for 

at forflytte sig  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver i stand til at udføre huslige 

funktioner i hjemmet.  

At borgeren bliver mere selvhjulpen i forbindelse 

med forflytning.  

Hvad indgår i ydelsen?  • Ståstøttestol  

• Arbejdsstol med gasfjeder til 

højderegulering  

• Arbejdsstol med elektrisk højderegulering  

• Tilbehør og specialtilpasning  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Drift og vedligeholdelse  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren har ikke standfunktion over 

længere tid og er afhængig af en 

arbejdsstol i forbindelse med varetagelse af 

de daglige gøremål, der som udgangspunkt 

udføres stående, fx madlavning og opvask  

• Borgere der ikke er i stand til at forflytte sig 

fra almindelige stole og hvor alternative 

løsninger ikke vil kunne dække behovet  

• Det skal vurderes, om almindelige stole 

eller brug af rollatorsæde eller andre 

alternative løsninger, vil kunne dække 

behovet  

• Hvis funktionsnedsættelsen nødvendiggør 

behov for køremotor samt højderegulering, 

skal det vurderes, om der alternativt skal 

bevilges el-kørestol  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at montere små slisker 

eller fjerne dørtrin i boligen   

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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HVILESTOLE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft i arme og ben  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren opnår bedst mulig siddestilling, fx 

aflastes i forhold til smertebetingede lidelser, samt 

at de får mulighed for at kunne rejse sig og sætte 

sig ved egen hjælp  

Hvad indgår i ydelsen?  • Hvilestol med specielle funktioner, der ikke 

findes i de gense hvilestole, der findes i 

handlen  

• Fodskammel til bevilliget hvilestol  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Hvilestol med fast højde og indstillet ryglæn  

• Vippeskammel  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der skal være behov for en stol med en 

særlig udformning, fx med en særlig 

elektrisk funktion, som er nødvendig på 

grund af svært fysisk handicap. Særlige 

stole kan være arthrodesestole/sæder 

beregnet til borgere med et stift hofteled. 

Katapultstole til borgere, der har svært ved 

at rejse og sætte sig  

• Der kan bevilliges hvilestol. Der er specielt 

indrettet med korrigerende/aflastende 

polstring eller med specielle  

indstillingsmuligheder der kan medføre at 

borgeren bliver selvhjulpen eller bliver 

væsentlig aflastet i forhold til 

smertebetingede lidelser  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  



Side 109 af 206  

    Rev. 29-10-2020  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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TERAPI OG REHABSTOLE TIL BØRN 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?   At kompensere for nedsat siddende balance og 

nedsat hovedkontrol  

Hvad er formålet med ydelsen?  At børnene bliver i stand til at spise, lege og lave 

andre aktiviteter siddende  

Hvad indgår i ydelsen?  • Arbejds/terapistole med højdeindstilleligt 

understel  

• Skalstole med højdeindstilleligt inderstel  

• Skalstole med yderstel  

• Hjørnestole   

• Diverse andre terapimøbler fx Petö  

• Reparation  

• Specialtilbehør og -tilpasning  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Almindelig høj barnestol og andre almindelige 

børnemøbler  

Hvem kan modtage ydelsen?  Børn med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Barnet skal have behov for 

handicapkompencerende funktioner  

• Der skal tages udgangspunkt i den bedst og 

billigst egnede stol, der samtidig tager 

højde for barnets fremtidige udvikling  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

RYGPUDER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kropskontrol grundet 

manglende muskelstabilitet og som følge af dette 

nedsat siddende balance  

Hvad er formålet med ydelsen?  At korrigere siddestillingen hos borgeren, så det 

bliver muligt at sidde i stol/kørestol  

At korrigere siddestillingen hos borgeren, så der 

opnås en mere optimal sidestilling  

Hvad indgår i ydelsen?  Diverse rygpuder fx skumrygpuder, fiberpude og 

gelerygpude   

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Almindelige hovedpuder  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysiske funktionsnedsættelser fx ryg- 

og gigtlidelser samt lammelser   

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal være tale om et særligt behov for støtte og 

korrektion af siddestillingen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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SÆDER, SÆDEPUDER, UNDERLAG OG ABDUKTIONSKLODSER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat muskelkontrol og 

balance i den siddende stilling  

Hvad er formålet med ydelsen?  At korrigere siddestillingen hos borgeren, så der 

opnås en mere optimal sidestilling  

Hvad indgår i ydelsen?  • Skumpude  

• luftfyldtee puder   

• Gelepuder  

• Stoleindsats  

• Ekstra puder og betræk efter behov  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Skråpude  

• Ægte og syntetisk lammeskind  

Hvem kan modtage ydelsen?    Borgere med fysisk funktions nedsættelse 

fx ryg- og gigtlidelser og lammelser  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?    Der skal være behov for puder til væsentlig 

støtte og korrektion af siddestillingen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune   

  

  

    

 

PLEJESENG MED EL-FUNKTIONER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?     Hjælp til at komme i/ud af sengen  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren selv kan komme i og ud af sengen   

Hvad indgår i ydelsen?  • Seng med 3-delt liggeflade – motor til 

højde- og rygdel som standard  

• Seng med 4-delt liggeflade – motor til 

højde- og rygdel som standard  

• Reparation  

Tilbehør, såfremt der er et dokumenteret behov:   

• Ekstra motor til ben- eller knædel  

• Madras  

• Sengegalge  

• Sengehest  

• Overtræk til sengeheste  

• Sengeforlængere  

• Sengestøttegreb  

Hvad indgår ikke i ydelsen?     Elevationssenge uden højdeindstilling  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?    Borgeren kan ikke rejse sig fra en fast højde 

og har derfor behov for højdeindstilling af 

sengen for at kompensere for en nedsat 

funktion  
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Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuelopfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Der skal være mulighed for at arbejdet omkring 

sengen kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarlig jf.  

Arbejdsmiljøloven   

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune     
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LEJRINGSPUDER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat muskelkraft og nedsat 

mobilitet og hindre kontrakturer  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver istand til at lejre sig selv i såvel 

liggende som siddende stilling  

Hvad indgår i ydelsen?  • Lejringspuder  

• Inkontinensbetræk  

• Ekstra betræk ved behov  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Almindelige puder og hovedpuder   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borger med fysisk funktions nedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren er ikke selv i stand til at 

opretholde optimal og/eller funktionel 

stilling liggende såvel som siddende  

• Borgeren er i risiko for tryk og/eller 

kontraktur  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations– og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Nej  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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ELEVERBART HOVEDGÆRDE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for vejrtrækningsproblemer, 

hjerteproblemer og/eller mavesyre-reflux   

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for at sove på trods af 

vejrtrækningsproblemer, hjerteproblemer og/eller 

mavesyre-reflux  

Hvad indgår i ydelsen?  • Elektrisk hovedgærde  

• Manuelt hovedgærde  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Borgeren har behov for at ligge med hævet 

hovedgærde, og behovet kan ikke løses med ekstra 

puder  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • kræver seng med løs madras på fast 

ramme  

• Kan ikke monteres i vandsenge  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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FORHØJERKLODSER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver i stand til at rejse og sætte sig fra 

seng, stol og/eller andet  

Hvad indgår i ydelsen?     Præfabrikeret forhøjerklodser  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Nedsat kraft og bevægelighed, der gør borgeren 

ude af stand til at rejse og sætte sig fra nuværende 

lave møbler   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Fx drejestole, kan ikke hæves med klodser, da de 

bliver ustabile. Vigtigt at være opmærksom på en 

stol bliver mere ustabil når den klodses op. Vigtigt 

at borger kan sætte sig kontrolleret og mest 

sikkert, hvis stolen står op ad en væg  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?   Solrød Kommune   
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STØTTEHÅNDTAG, GREB 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 stk. 1 i Lov om Social Service  

Princip afgørelse 73-17  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft og balance  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan forflytte sig til trods for 

niveauforskelle i og ved boligen fx ud/indgangen til 

hjemmet og/eller afhjælpe nedsat balance i forhold 

til fx bad og toiletbesøg   

Hvad indgår i ydelsen?  Håndgreb i og ved bolig, fx håndgreb så længe det 

ikke efterlader usædvanlige spor efter nedtagning  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Greb v. flere adgangsdøre.  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Opsætning af greb er nødvendig for at klare 

mindre niveauforskelle i boligen  

• Opsætning af greb er nødvendig for at 

borger kan komme ind/ud af boligen  

• Borger bliver i stand til selvstændigt eller 

med personhjælp at forflytte sig  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal borger selv indhent tilladelse 

i boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig skal borger selv indhente 

tilladelse i boligforeningen, hvis det 

inddrager fællesarealer  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til 

det andelsboligforeningen kræver  

   I ejerboliger foretages ikke reetablering  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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RAMPER, TRANSPORTABLE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat eller ophævet 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver i stand til at klare indendørs og 

udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med 

hjælper  

Hvad indgår i ydelsen?  • Standardramper  

• Letvægtsramper  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Ramperne er nødvendige for at løse problemer 

med niveauforskelle i forhold til nødvendige 

aktiviteter i dagligdagen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  At rampens længde er passende i forhold til 

niveauforskellen, efter gældende lovgivning  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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ISO KODE 22 HJÆLPEMIDLER TIL KOMMUNIKATION OG INFORMATION  

  

SYNS-, HØRE- OG KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for borgerens nedsatte eller 

manglende funktioner  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for aktiv deltagelse og 

indflydelse på dagligdagen  

Hvad indgår i ydelsen?  • Optiske hjælpemidler  

• IT-hjælpemidler  

• Kommunikationshjælpemidler  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med betydelige syns, høre, eller 

kommunikationsvanskeligheder  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der skal foreligge dokumentation fra SCR 

Kommunikation Roskilde eller andre 

specialister   

• Der skal foreligge dokumentation for, at 

borgeren har varig syns- høre- og/eller 

kommunikationsvanskeligheder  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Behov for afprøvning kan foretages i samarbejde 

med Specialrådgivningen i Roskilde  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?   privat leverandør   
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Nødkald 

Lovgrundlag for ydelsen og lovfortolkning  § 112 i Lov om Social Service  

Principafgørelse 10-16  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat mulighed for at kalde 

hjælp  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver i stand til at tilkalde hjælp  

Hvad indgår i ydelsen?  • Nødkaldsapparat med transportabel sender  

• Dørlås  

• nøglekort  

Hvad indgår ikke i ydelsen?      

Hvem kan modtage ydelsen?  • Svage borgere med udtalt faldtendens der ikke 

kan kalde hjælp på anden måde.  

• Kritisk syge borgere, fx lungesyge, der ikke kan 

tilkalde hjælp på anden måde  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borger har været faldet og ikke selv kunne 

komme op  

• Borger er ikke i stand til at tilkalde hjælp på 

anden måde, fx ved at bruge en almindelig 

trådløs telefon  

• Borger der bor alene, eller hvor 

ægtefælde/sambo er på arbejdsmarkedet, 

hvorfor borger derfor er alene en væsentlig del 

af døgnet  

• Borger skal kunne forstå i hvilke situationer 

nødkaldet må anvendes, og borger skal bære 

senderen på sig  

• Borger skal kunne forstå hvilke situationer, der 

vil være misbrug af nødkaldet. Nødkald der 

misbruges kan blive nedtaget  
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Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis for borgeren   

Hvordan følges op på ydelsen?  

  

Der foretages løbende opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Der skal være mulighed for tilkobling til elnettet 

ved hoveddøren for opsætning af den elektroniske 

dørlås  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Nej  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune har en fast leverandøraftale   
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NØDKALD, kørsel 1 

Lovgrundlag for ydelsen og lov fortolkning  § 112 i Lov om Social Service  

Principafgørelse 10-16  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat mulighed for at kalde 

hjælp ved allergiske tilfælde og særlige hjerte og 

lungesygdomme  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan komme hurtigt på hospitalet  

Hvad indgår i ydelsen?  • Nødkaldsapparat med transportabel sender  

• Dørlås  

• nøglekort  

  

Hvad indgår ikke i ydelsen?   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere der ved anfald ikke er i stand til at benytte 

en telefon og hvor brug af telefon vil tage for lang 

tid  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal foreligge lægelig dokumentation for 

nødkald med behov for kørsel 1  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis for borgeren  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages løbende opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune har fast leverandøraftale   
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ISO KODE 24 HJÆLPEMIDLER TIL HÅNDTERING OG TRANSPORT AF 

PRODUKTER OG VARER  

  

ENKELTKONTAKTER (KONTAKTER MED EN FUNKTION) 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft og koordination  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan starte og stoppe en given aktivitet 

på kommando  

Hvad indgår i ydelsen?  0/1 kontakter  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Primært børn med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Barnet skal kunne forstå betydningen af at starte og 

stoppe en aktivitet, og dermed blive i stand til at 

gøre dette selvstændigt  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Legetøj, der bruges sammen med 0/1 kontakten 

sagsbehandles over § 41  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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FJERNBETJENINGSSYSTEMER/OMVERDENSKONTROL 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for ophævet gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan starte og/eller stoppe elektriske 

funktioner/apparater ved egen hjælp  

Hvad indgår i ydelsen?  • Omverdenskontrol til betjening af døre, 

vinduer, PC, radio/TV, lys m.m.  

• Indbygning af omverdenskontrol i 

kørestolens styreboks  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Permanente kørestolsbrugere, der uden 

omverdenskontrol hovedsageligt er afhængig af 

hjælp fra andre  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Det skal i væsentlig grad kunne gøre 

borgeren selvhjulpen i forhold til at udføre 

funktioner i dagligdagen  

• Det skal være sandsynliggjort, at der ikke er 

et hensigtsmæssigt alternativ til 

fjernbetjeningen  

• Det skal med i vurderingen, hvor stor en del 

af hverdagen der er personhjælp til 

rådighed  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

    

RULLEBORDE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver i stand til at transportere ting, fx 

mad og drikke, med rundt i boligen    

Hvad indgår i ydelsen?  Rulleborde  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Der skal være behov for at bringe ting rundt i 

boligen, som ikke kan bringes ved hjælp af evt.  

rollator  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin i boligen  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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SMÅHÆLPEMIDLER § 112  

  

SMÅHJÆLPEMIDLER GENERELT 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kan varetage daglige gøremål  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan klare daglige gøremål som fx 

spisning, madlavning, opvask, af- og påklædning, 

personlig hygiejne og dermed i videst muligt 

omfang bliver mere selvhjulpen  

Hvad indgår i ydelsen?  Småhjælpemidler, der er fremstillet for at 

kompensere for et handicap og ikke forhandles 

bredt  

Hvad indgår ikke i ydelsen?     Drift  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Hjælpemiddel skal i væsentlig grad kompensere for 

en nedsat funktionsevne eller i væsentlig grad lette 

den daglige tilværelse  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

   

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

 

Kvalitetsstandarder  
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vedrørende forbrugsgoder  

  

 

  
 

 

 

 

  

  

Serviceloven §113 & §113b   
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FORBRUGSGODER § 113  

  

FORBRUGSGODER GENERELT 

Lovgrundlag for ydelsen  §113 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kan varetage daglige gøremål  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan klare daglige gøremål som fx 

spisning, madlavning, opvask, af- og påklædning, 

personlig hygiejne og dermed i videst muligt 

omfang bliver mere selvhjulpen  

Hvad indgår i ydelsen?  Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i 

almindelige forretninger, og ikke er særligt 

fremstillet for at afhjælpe en 

funktionsnedsættelse. I nogle tilfælde kan et 

forbrugsgode fungere som et hjælpemiddel og da 

ydes tilskud på 50%  af standardprisen, hvis den 

samlede ansøgning overstiger 500 kr.   

Hvad indgår ikke i ydelsen?     Drift  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Forbrugsgode skal i væsentlig grad kompensere for 

en nedsat funktionsevne eller i væsentlig grad lette 

den daglige tilværelse  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Egenbetaling på 100 %, hvis ansøgningen ikke 

overstiger 500 kr.   

Egenbetaling på 50% af standardprisen når 

ansøgningen overstiger 500 kr.   

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Som udgangspunkt kan man kun modtage 

kontantbeløb til et specifikt forbrugsgode én gang.  

Det vil sige der ikke ydes hjælp til udskiftning  
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Der er frit valg af leverandør  

 

EL-SCOOTERE, EL-KØRETØJ - MANUEL STYRING, STANDARDPRODUKT § 113 
stk. 3 

Lovgrundlag for ydelsen  Servicelovens § 113 stk. 3   

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for at færdes udenfor 

hjemmet – og dermed opretholde en aktiv 

tilværelse  

At gøre borgeren uafhængig af fx bevilget 

indkøbsordning, samt dække et elementært 

bevægelsesbehov og give mulighed for selv at 

opsøge aktiviteter og sociale kontakter   

Hvad indgår i ydelsen?  • Støtte til anskaffelse af el-scootere indkøbt 

hos autoriseret forhandler  

• Hjælpen udgør 50% af prisen på en 

standard el-scooter, dog max 10.500 kr.  

• Råd og vejledning til indkøb af el-scooter  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Indkøb  

• Drift   

• Almindelig vedligeholdelse  

• Reparation   

• Udskiftning  

• Etablering af el-stik til oplader  

• Etablering af opbevaringsmulighed for 

elkøretøj   

• Diverse tilbehør fx bagageboks, køreposer, 

elektrisk tæller/måler og overtræk/garage  
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Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med begrænset gangfunktion, der 

forhindrer færden over længere afstande  

Borgere der kan bevilges indkøbsordning, men 

fravælger dette til fordel for et el-køretøj   

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?    Der skal være tale om behov for transport 

flere gange om ugen.   

 

 • El-køretøjet vil øge aktivitetsniveauet  

• Alle behandlings- og træningsmuligheder 

skal være afklaret  

• det skal være forbundet med stort besvær 

at benytte offentlige transportmidler   

• Det skal vurderes, om borgerens behov for 

transport alternativt vil kunne dækkes ved 

hjælp af selvstændig kørsel i egen bil, 

Movia handicapkørsel, trehjulet cykel m/el, 

manuel kørestol eller rollator  

• Borgeren skal have et væsentligt behov for 

at kunne færdes selvstændigt og for at 

deltage aktiviteter udenfor hjemmet  

• Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, 

alkohol, rusmidler) kan kun bevilges el-

kørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at 

misbruget er under behandling, og ikke 

påvirker evnen til at færdes forsvarligt  

• Det er en betingelse, at borgeren er i stand 

til at manøvrere el-køretøjet på forsvarlig 

måde. Borger skal være trafiksikker. 

Afprøvning og vurdering foretages af 

forhandler  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations – og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Egenbetaling afhænger af produktvalg. Hjælpen 

udgør 50% af indkøbsprisen på et alm. 

standardprodukt af den pågældende art. dog max.  

10.500 kr.  
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Hvordan følges op på ydelsen?  Der foretages ingen opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Borger skal have mulighed for forsvarlig opbevaring 

i læ for vejr og vind samt el-stik til opladning  

Det anbefales, at borgeren tegner et Falck 

abonnement til brug for persontransport og 

transport af køretøjet til værksted, hvis el-køretøjet 

skal repareres  

 Borgeren har selv forpligtigelsen til at meddele eget 

forsikringsselskab at man ejer et køretøj  

Som udgangspunkt kan man kun modtage 

kontantbeløb på el-scootere én gang. Det vil sige 

der ikke ydes hjælp til udskiftning  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Der er frit valg af autoriseret leverandør  
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EL-SCOOTERE, EL-KØRETØJ - MANUEL STYRING OG SÆRLIG INDRETNING 
ELLER MED SÆRLIG KAPACITET , § 113 stk. 4 

Lovgrundlag for ydelsen  Servicelovens § 113, stk. 4  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en betragtelig nedsat 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for at færdes udenfor 

hjemmet – og dermed opretholde en aktiv 

tilværelse  

At gøre borgeren uafhængig af fx bevilget 

indkøbsordning, samt dække et elementært 

bevægelsesbehov og give mulighed for selv at 

opsøge aktiviteter og sociale kontakter    

Hvad indgår i ydelsen?  • Støtte til anskaffelse af el-scootere indkøbt 

hos autoriseret forhandler  

• Hjælpen udgør 50% af prisen på en 

standard el-scooter, dog max 10.500 kr.  

• Råd og vejledning til indkøb af el-scooter  

• Tilbehør fx stokkeholder, rollatorholder og 

iltflaskeholder   

• Nødvendig særlig indretning eller særlig 

kapacitet  

• Reparation og udskiftning af tilbehør og 

den særlige indretning  
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Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Indkøb  

• Drift   

• Almindelig vedligeholdelse  

• Reparation   

• Udskiftning  

• Diverse tilbehør fx bagageboks, elektrisk 

tæller/måler og overtræk/garage  

• Etablering af el-stik til opladning  

 

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med betragtelig begrænset gangfunktion, 

der forhindrer færden over længere afstande  

Borgere der kan bevilges indkøbsordning, men 

fravælger dette til fordel for et el-køretøj   
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der skal være tale om behov for transport flere 

gange om ugen. Ansøgere skal have et behov 

for transport flere gange ugentligt   

• El-køretøjet vil øge aktivitetsniveauet  

• Alle behandlings- og træningsmuligheder skal 

være afklaret  

• Borgeren skal være forbundet med væsentligt 

besvær at benytte offentlige transportmidler   

• Det skal vurderes, om borgerens behov for 

transport alternativt vil kunne dækkes ved 

hjælp af selvstændig kørsel i egen bil, Movia 

handicapkørsel, trehjulet cykel m/el, manuel 

kørestol eller rollator  

• Borgeren skal have et væsentligt behov for at 

kunne færdes selvstændigt og for at deltage i 

aktiviteter udenfor hjemmet  

• Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, 

alkohol, rusmidler) kan kun bevilges elkørestol, 

hvis det lægeligt dokumenteres, at misbruget er 

under behandling, og ikke påvirker evnen til at 

færdes forsvarligt  

• Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at 

manøvrere el-køretøjet på forsvarlig måde. 

Borger skal være trafiksikker. Afprøvning og 

vurdering foretages af forhandler  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations – og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?    Egenbetaling afhænger af produktvalg. 

Hjælpen udgør 50% af indkøbsprisen på et 

alm. standardprodukt af den pågældende 

art. dog max. 10.500 kr.  

   Der er ingen egenbetaling på særlig 

indretning eller tilbehør der er nødvendigt i 

forhold til borgerens funktionsnedsættelse  

Hvordan følges op på ydelsen?  Der foretages ingen opfølgning   



Side 137 af 206  

    Rev. 29-10-2020  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Opbevaringsmulighed samt el-stik til opladning skal 

være tilrådighed  

Det anbefales, at borgeren tegner et Falck 

abonnement til brug for persontransport og 

transport af kørestol til værksted, hvis el-køretøjet 

skal repareres  

Borgeren har selv forpligtigelsen til at meddele eget 

forsikringsselskab at man ejer et køretøj  

Som udgangspunkt kan man kun modtage 

kontantbeløb på el-køretøjet én gang. Det vil sige 

der ikke ydes hjælp til udskiftning  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Der er frit valg af autoriseret leverandør  

  

    

 

EL-KØRESTOLE MED MANUEL STYRING, EL-KØRETØJ § 113, stk. 5 

Lovgrundlag for ydelsen  Servicelovens § 113, stk. 5.   

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en ophævet eller stærkt 

begrænset gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give borgeren mulighed for at færdes udenfor 

hjemmet – og dermed opretholde en aktiv 

tilværelse  

At gøre borgeren uafhængig af fx bevilget 

indkøbsordning, samt dække et elementært 

bevægelsesbehov og give mulighed for selv at 

opsøge aktiviteter og sociale kontakter   
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Hvad indgår i ydelsen?  • 3 hjulet el-kørestol  

• Specialtilpasning  

• Nødvendigt tilbehør  

• Reparationer  

• Etablering af nødvendigt el-stik til 

opladning af el-køretøjet  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Drift, fx strømforbrug – dog ydes hjælp til 

akkumulatorer/batterier  

• Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der 

hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov 

for mere end ét sæt årligt.  

Dokumentation/regning skal foreligge  

• Diverse tilbehør fx garage/presenning, 

bagageboks, elektrisk tæller/måler  

• Opbevaringsmulighed som fx skur, samt 

adgangsforhold til opbevaringsmulighed   

Hvem kan modtage ydelsen?  • Borgere med omfattende 

funktionsnedsættelse der ikke kan færdes 

selvstændigt i nærmiljøet uden el-køretøj  

• Borgere med ophævet eller stærkt 

begrænset gangfunktion   

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?    Borger der ikke selvstændigt kan 

færdes udendørs ved hjælp af et  
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 hjælpemiddel fx manuel kørestol eller 

el-kørestol   

• Borger skal have standfunktion og 

selvstændigt kunne klare forflytning til 

el-køretøjet  

• Der skal være tale om behov for 

transport flere gange om ugen.   

• El-køretøjet vil øge aktivitetsniveauet 

og kompensere for Stærkt begrænset 

eller ophævet gangfunktion  

• Alle behandlings- og 

træningsmuligheder skal være afklaret  

• Borgeren skal være ude af stand til at 

benytte offentlige transportmidler   

• Det skal vurderes, om borgerens behov 

for transport alternativt vil kunne 

dækkes ved hjælp af selvstændig kørsel 

i egen bil, Movia handicapkørsel, 

trehjulet cykel m/el, manuel kørestol 

eller rollator  

• Borgeren skal have et væsentligt behov 

for at kunne færdes selvstændigt og for 

at deltage i aktiviteter udenfor 

hjemmet  

• Det er en betingelse, at borgeren er i 

stand til at manøvrere el-køretøjet på 

forsvarlig måde. Borger skal være 

trafiksikker  

• Borgere, der har et kendt misbrug 

(medicin, alkohol, rusmidler) kan kun 

bevilges el-kørestol, hvis det lægeligt 

dokumenteres, at misbruget er under 

behandling, og ikke påvirker evnen til at 

færdes forsvarligt  

• Der skal være overdækket 

opbevaringsmuligheder for el-køretøjet 

fx skur eller garage/presenning  
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Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations – og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det anbefales, at borgeren tegner et Falck 

abonnement til brug for persontransport og 

transport af køretøj til værksted, hvis kørestolen 

skal repareres  

Ved misligholdelse af køretøjet kan borger miste sin 

bevilling og køretøjet vil blive inddraget  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune vælger leverandør  
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FORBRUGSGODER § 113B  

  

BEVILLING AF HJÆLPEMIDDEL/FORBRUGSGODE – TIDSBEGRÆNSET UDLÅN  I 
6 MDR. 

Lovgrundlag for ydelsen  § 113B i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At dække borgerens behov for et midlertidigt 

hjælpemiddel/forbrugsgode i en tidsbegrænset 

periode på grund af fysisk eller psykisk 

funktionsnedsættelse.   

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren trods sin funktionsnedsættelse videst 

mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  • rollator  

• transportkørestol  

• dørtrinsudligningsslidsker  

• løse ramper  

• forhøjer klodser  

• toiletforhøjer med eller uden armlæn  

• badetaburet  

• plejeseng med skummadras  

  

Hvad indgår ikke i ydelsen?     specielt tilpassede hjælpemidler  

Hvem kan modtage ydelsen?  • Borgere med midlertidigt 
funktionsnedsættelse hvor sektoransvaret 
ikke kan stilles ansvarlig for udlån af de 
nødvendige hjælpemidler.  

• Bevilling af midlertidigt udlån forudsætter, 

at borgeren har været i kontakt med 

læge/sygehus angående den aktuelle 

funktionsnedsættelse.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Hjælpemidlet skal udgøre en væsentlig lettelse i 

hverdagen   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelser er gratis for borgeren  
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Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Hvis der efter udlånsperioden på de 6 mdr. fortsat 

er behov for det/de pågældende hjælpemidler skal 

dette følges op med et ordinært visitationsbesøg 

og en funktionsvurdering  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Ja udlånet kan ikke forlænges med mindre behovet 

vurderes at være permanent/vedvarende, hvilket 

kræver forudgående Visitationsbesøg  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?   Nej der udleveres kun depotvarer  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune   
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BEVILLING AF BLEER – TIDSBEGRÆNSET I 6 MDR. 

Lovgrundlag for ydelsen  § 113B i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for gener i forbindelse med 

borgerens inkontinens  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren trods sin funktionsnedsættelse videst 

mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  Engangsbleer  

Fikseringstrusser – max 9 stk. i 6 måneders 

perioden.  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Liggeunderlag   

Hvem kan modtage ydelsen?  • Borgere med midlertidigt urin-og/ eller 
afføringsinkontinens, hvor sektoransvaret 
ikke kan stilles ansvarlig for udlån af de 
nødvendige hjælpemidler.  

• Midlertidig bevilling forudsætter, at 

borgeren har været i kontakt med 

læge/sygehus angående den aktuelle 

funktionsnedsættelse.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Hjælpemidlet skal udgøre en væsentlig lettelse i 

hverdagen   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelser er gratis for borgeren, såfremt borger ikke 

vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå 

egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Hvis der efter bevillingsperioden på de 6 mdr. 

fortsat er behov for bleer skal dette følges op af 

specialuddannet personale i Solrød kommune  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Ja, bevilling  kan ikke forlænges med mindre 

behovet vurderes at være permanent/vedvarende, 

hvilket kræver forudgående besøg af 

specialuddannet personale i Solrød kommune   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?   Ja, mod evt. egenbetaling  
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Leverandør af ydelsen?  Abena   

Kvalitetsstandarder  

vedrørende boligindretninger  

  

 
    

 

 

  

  

  

Serviceloven §116   
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BOLIGINDRETNING § 116  

  

BOLIGINDRETNING GENERELT § 116 

Lovgrundlag for ydelsen  Serviceloven § 116  

Socialministeriets vejledning nr.7 af 15.februar .2011.  

(vejledning nr.6 til serviceloven)   

Samt Princip afgørelse 73-17    

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en ikke egnet bolig  

Hvad er formålet med ydelsen?  At gøre boligen bedre egnet som opholdssted for 

borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, således at:  

• Det tilstræbes at borger og dennes familie 

kan leve et almindeligt liv som andre på 

samme alder og i samme livssituation  

• Borger bliver mere selvhjulpen  

• Børn med nedsat funktionsevne kan blive 

boende i hjemmet  

Hvad indgår i ydelsen?  Støtte til indretning af boligen, således at den bliver 

bedre egnet som opholdssted   

Såfremt boligen ikke kan gøres egnet som 

opholdssted kan der ydes hjælp til boligskift, som 

udgangspunkt en lejebolig  

Boligskift er kun gældende for borgere der ikke 

modtager social pension, med mindre det drejer sig 

om en hjælpeordning efter servicelovens § 96  

Boligindretning vedrører mur- og nagelfaste 

genstande  

I leje- og andelsbolig tilbydes hjælp til reetablering  

I ejerbolig ydes kun hjælp til reetablering efter større 

nagelfaste genstande ex. loftlift  
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Hvad indgår ikke i ydelsen?    Hjælp hvis boligindretningen er påbegyndt 

inden bevilling foreligger  

 

 • Hjælp til boligindretning fx. på 

døgninstitutioner, arbejdspladser, skoler, 

sommerhuse  

• Hjælp til drift  

• Reparation af boligændringer undtaget lifte  

• Hjælp der har karakter af vedligeholdelse 

og/eller istandsættelse  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller 

psykisk funktionsevne  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Det skal være en nødvendig boligindretning  

Der skal være et varigt behov for boligindretningen  

Det skal vurderes om boligen på længere sigt er egnet 

eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne 

løses ved flytning til anden bolig  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations og -koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning. Ydelsen tildeles 

som løbende bevilling  

Ved henvendelse fra borger pga. ændret 

funktionsniveau??  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Der tages pant i huset i forhold til reel forøgelse af 

boligens værdi og/eller forøgelse af offentlig 

ejendomsvurdering  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Borgere, der bor i lejebolig, skal have tilladelse af 

ejeren til boligændringen. Kommunen forpligtiger sig 

til at reetablere boligen, når der ikke længere er 

behov for boligændringen fx ved flytning  

Borgere, der bor i ejer- eller andelsbolig, skal kun søge 

om tilladelse hvis det inddrager fællesarealer. 

Kommunen forpligtiger sig ikke til reetablering af 

boligen ved mindre boligindretning som fx dørtrin og 

greb. Kommunen reetablerer boligen ved større 

boligindretning som fx loftlift og platformlifte  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Leverandør af ydelsen?  Visitationen i Solrød Kommune er bevilgende 

myndighed  

Iht. Servicelovens § 116 stk. 1, kan borger vælge 

anden leverandør til at udføre boligindretningen  

Boligindretninger kan kun udføres af 

momsregistrerede og faglærte håndværkere  

Såfremt boligindretningen bliver dyrere end hvis 

Solrød kommunes leverandør udfører 

boligindretningen, skal borger selv afholde 

merudgiften  
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TOILETSÆDE MED SKYLLE/TØRREFUNKTION 

Lovgrundlag og lovfortolkning for ydelsen  § 116 i Lov om Social Service   

Ankestyrelsens principafgørelse 54-14  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At hjælp borgere med intim hygiejne i forbindelse 

med toiletbesøg  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver selvhjulpen i forbindelse med 

toiletbesøg - dermed uden nogen form for 

personhjælp til hverken forflytning, benklæder 

eller intim hygiejne  

Hvad indgår i ydelsen?  • Toiletsæde med skylle-tørrefunktion  

• Toilet med skylle-tørrefunktion, hvis 

toiletsædet ikke er egnet til borgers størrelse 

og vægt  

• Nødvendig afprøvning for afklaring af  egnet 

model  

• Montering og tilslutning af toiletsæde eller 

toilet  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Almindelig vedligeholdelse  

• Drift  

• Reparation  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse, hvor et 

vasketoilet afhjælper borgeren i forhold til 

toiletbesøg  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Alle funktioner ved toiletbesøg skal varetages 

selvstændigt og uden behov for personstøtte  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis for borgeren, men ved valg af 

anden leverandør eller produkt afholdes en 

eventuel merudgift af borgeren  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages løbende opfølgning  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Toiletsæde/toilet med skylle-tørrefunktion skal 

tilsluttes el og vand  

 Toiletsæde med skylle-tørrefunktion kan ikke 

kombineres med toiletforhøjer – toilettet kan evt. 

forhøjes med forhøjer sokkel   

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at 

bevilge toilet med skylle-tørrefunktion, hvis det 

ikke er muligt at montere forhøjer sokkel eller hvis 

det ikke er muligt at finde egnet toiletsæde med 

skylle-tørrefunktion  

Det kan være nødvendigt at bevilge toilet med 

skylle-tørrefunktion, hvis der er behov for 

forhøjning af toilettet og løsning med forhøjer 

sokkel vurderes ikke at være stabil nok  

  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?    
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BADEKAR, HØJDEINDSTILLIG 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At forældre og hjælpere får mulighed for at bade 

fysisk handicappede  

Hvad er formålet med ydelsen?  At sikre forældre og hjælpere de nødvendige 

arbejdsredskaber ved badning  

Hvad indgår i ydelsen?  • Højdeindstilleligt badekar  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Standardbadekar  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Det er en betingelse, at der ikke vil kunne 

benyttes bruseleje eller øvrige 

hjælpemidler til badning  

• Det er ikke tilstrækkeligt, at der er behov 

for badekarret for at forhindre fejlstillinger 

og for at få smertelindring  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuelopfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nødvendig installation kan bevilges som 

boligindretning  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør  
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BELYSNING INDENDØRS/UDENDØRS 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat syn  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren blive i stand til at udføre huslige 

opgaver og personlig pleje, og kan færdes sikkert 

ude  

Hvad indgår i ydelsen?  • Arbejdsbelysning i køkken og bad  

• Udendørsbelysning ved adgangsforhold  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Standardbelysning  

• Udskiftning  

• Reparation  

Hvem kan modtage ydelsen?  Svagsynede  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der skal foreligge dokumentation for 

synshandicappet fra Center for  

Specialundervisning, Synsrådgivningen 

og/eller speciallæge  

• Indendørsbelysning skal være nødvendigt 

for at kunne udføre arbejdsopgaver i 

hjemmet, fx huslige funktioner eller for at 

kunne orientere sig i boligen  

• Udendørsbelysning skal være nødvendigt 

for at kunne færdes sikkert omkring boligen  

• Det skal med i vurderingen, om der er opsat 

tilstrækkelig normal belysning i forvejen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  
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Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Center for Specialundervisning, Synsrådgivningen 

benyttes for at afklare bedst egnede produkt og 

løsningsmuligheder  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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PERSONLØFTERE, LOFT- ELLER VÆGMONTERET 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat gang- og/eller 

standfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan blive hjulpet med forflytning eller 

få mulighed for selv at klare forflytning  

Hvad indgår i ydelsen?  • Enkeltskinne  

• Rumdækkende  

• Køremotor  

• Standardløftesejl  

• Specialtilpasset løftesejl  

• Lovpligtigt serviceeftersyn  

• Udbedring af større skader ved nedtagning  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Hvis trange pladsforhold udelukker brugen 

af mobile personløfter   

• Hvis mobil personløfter ikke er 

hensigtsmæssig af arbejdsmiljømæssige 

grunde  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Det forudsættes, at de bygningsmæssige forhold 

gør det muligt at foretage opsætning  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til 

det andelsboligforeningen kræver  

   I ejerboliger foretages reetablering  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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GELÆNDERE UDENDØRS 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116 stk. 1 i Lov om Social Service  

Princip afgørlese 73-17  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft og balance  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan færdes på trapper og ved 

niveauforskelle  

Hvad indgår i ydelsen?  Gelænder udendørs   

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Udbedring af trapper med uforsvarlige, dårlige 

vedligeholdte trin  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Som udgangspunkt bevilges kun gelænder 

udendørs, hvis der i forvejen er opsat et 

gelænder ved trappen  

• opsætning af gelænder vil efterlade synlige 

og usædvanlige spor, hvis det skulle fjernes  

• Borgeren er ikke i stand til at klare trappen 

uden støtte i form af gelænder  

• Som følge af funktionsnedsættelse i den 

ene side af kroppen, er borgeren ikke i 

stand til at anvende gelænderet i 

trappeopgangen både op og ned af 

trapperne  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  
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Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal borger selv indhente 

tilladelse i boligselskabet eller hos privat 

udlejer  

• I andelsbolig og ejerbolig skal borger selv 

indhente tilladelse i boligforeningen, hvis 

det inddrager fællesarealer  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til 

det andelsboligforeningen kræver  

• I ejerboliger foretages ikke reetablering  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja  

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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TOILETARMSTØTTE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft og balance  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan rejse sig og sætte sig på toilettet.  

Hvad indgår i ydelsen?  Toiletarmstøtter  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren kan ikke uden store 

vanskeligheder rejse og/eller sætte sig på 

toilettet  

• Det er ikke muligt at benytte alternativer 

som fx armstøtter monteret på toiletbræt  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger 

anden leverandør, hvorved der kan opstå 

egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal borger selv indhent 

tilladelse i boligselskabet eller hos privat 

udlejer   

• Andelsbolig sidestilles med ejerbolig  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I ejerboliger foretages ikke retablering 

med mindre Solrød Kommune ønsker 

hjælpemidlet retur  

• I lejebolig foretages retablering i henhold 

til det udlejer kræver  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   

  

 

DØRÅBNERE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft, balance og 

bevægelighed  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan komme ind og ud af sin bolig ved 

egen hjælp og/eller borgeren kan åbne døren når 

det ringer på  

Hvad indgår i ydelsen?  • Elektrisk døråbner på hoveddør og/eller 

altan/havedør  

• Elektrisk døråbner på fælles indgangsdør i 

opgang  

• Elektrisk døråbner på fælles elevatordør  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Har Solrød Kommune bevilliget og installeret 

eldrevne foranstaltninger som boligændring  (SL § 

116) f. eks automatisk døråbner, trappelift og 

platformlift, skal borgeren selv bestille og betale 

det lovpligtige eftersyn og evt. reparation.   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der skal som udgangspunkt være tale om et 

dagligt behov  

• Døråbneren skal være nødvendig for at 

kunne komme ud/ind af boligen  

• Det skal med i vurderingen, hvor stor en del 

af hverdagen der er personhjælp til 

rådighed  

• Det skal vurderes, om boligen på længere 

sigt er egnet  

• Det skal vurderes, om behovet kan løses 

alternativt fx med krog på døren eller kile 

under døren  
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Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig og ejerbolig søges om 

tilladelse i boligforeningen, hvis det 

inddrager fællesarealer  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til 

det boligforeningen kræver  

• Der foretages ikke reetablering i ejerbolig  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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VINDUESÅBNERE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft, balance og nedsat 

lungefunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver i stand til at kunne åbne vinduet 

ved egen hjælp  

Hvad indgår i ydelsen?  • Elektrisk vinduesåbner monteret på vindue 

i køkken  

• Elektrisk vinduesåbner monteret i værelse 

eller stue  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Har Solrød Kommune installeret el-drevne 

foranstaltninger bevilget som boligændring i dit 

hjem (SL § 116) f. eks automatisk døråbner, 

trappelift og platformlift, skal borgeren selv bestille 

og betale det lovpligtige eftersyn og evt. reparation.   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse med 

væsentlig nedsat lungefunktion  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren har et stort behov for at få frisk 

luft, men har ikke kræfter til at åbne eller 

kan på grund af vinduets placering og 

fysiske handicap ikke selv åbne vinduet  

• Det er ikke tilstrækkeligt, at der er behov 

for at åbne vindue i forbindelse med 

madlavning eller for at få luftet ud  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  
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Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig og ejerbolig søges om 

tilladelse i boligforeningen, hvis det 

inddrager fællesarealer  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I ejerbolig udbedres større skader ved 

retablering  

• I lejebolig foretages retablering i henhold til 

det udlejer kræver  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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SAMTALEANLÆG MED EL-SLUTBLIK I KOMBINATION MED EL-DØRÅBNER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft, balance og 

bevægelighed  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren selv kan tale med personen der ringer 

på hoveddøren og efterfølgende kan åbne for 

hoveddøren  

Hvad indgår i ydelsen?  Trådløs samtaleanlæg   

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Har Solrød Kommune installeret el-drevne 

foranstaltninger bevilget som boligændring i dit 

hjem (SL § 116) f. eks automatisk døråbner, 

trappelift og platformlift, skal borgeren selv bestille 

og betale det lovpligtige eftersyn og evt. reparation.   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Borgeren har ikke mulighed for at komme til 

hoveddøren, når der ringes på døren  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig og ejerbolig søges om 

tilladelse i boligforeningen, hvis det 

inddrager fællesarealer  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til 

det andelsboligforeningen kræver  

• I ejerboliger foretages ikke reetablering  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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BLANDINGSBATTERIER 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft i arme og hænder  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren selv bliver i stand til at betjene 

vandhanerne i køkken og/eller i badet  

Hvad indgår i ydelsen?    Blandingsbatterier til køkken og bad med 

nødvendigt tilbehør  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • Udskiftning af blandingsbatterier, der 

hovedsageligt har karakter af modernisering 

og hvor blandingsbatterier er i sådan stand 

at der er tale om almindelig udskiftning/ 

vedligeholdelse  

• Reparation og vedligeholdelse   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • I ejerbolig er det som udgangspunkt 

almindelig vedligeholdelse af boligen  

• Der skal være behov for blandingsbatteri, 

der er handicapkompenserende og som ikke 

er muligt at få udskiftet ved henvendelse til 

ejendommens administrator/ boligselskabet  

• Det er ikke muligt at løse behovet med løse 

forlængergreb til bad  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  
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Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig søges om tilladelse i 

andelsboligforeningen, hvis det inddrager 

fællesarealer  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?    I lejebolig foretages reetablering i henhold 

til det udlejer kræver  

   I andelsbolig foretages reetablering i 

henhold til det andelsboligforeningen 

kræver  

   
I ejerboliger foretages ikke reetablering  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja    

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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HÅNDVASKE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan vaske sig ved håndvask ved egen 

eller hjælpers hjælp  

Hvad indgår i ydelsen?  • Højde indstillelig håndvask  

• Skinne til montering af håndvask så denne 

kan flyttes sidelæns  

• I særlige tilfælde fast håndvask  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borger med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • En fast håndvask bevilges udelukkende i 

forbindelse med ombygning af 

badeværelse, hvor eksisterende håndvask 

ikke kan genbruges  

• Højdeindstillelig håndvask skal i væsentlig 

grad benyttes af borgere, der uden den 

specielle håndvask er afhængig af 

personhjælp for at kunne vaske sig  

• Hvor der er andre i husstanden end den 

fysisk handicappede borger der benytter 

håndvasken og der derfor er behov for 

højdeindstilling af håndvask  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og   

Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  
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Er der særlige forhold at tage hensyn til?    I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

   I andelsbolig og ejerbolig søges om 

tilladelse i boligforeningen, hvis det 

inddrager fællesarealer  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til 

det andelsboligforeningen kræver  

• I ejerboliger foretages ikke reetablering  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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BRUSEPLADS 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft, bevægelighed og 

balance  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver i stand til at kunne få brusebad 

ved egen eller hjælpers hjælp  

Hvad indgår i ydelsen?  • Fjernelse af badekar og etablering af 

bruseplads  

• Forlængelse af bruseslangen  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Udskiftning af fliser udenfor den egentlige 

bruseplads  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Fjernelse af badekar kan bevilges, hvis flere af 

nedenstående punkter er opfyldt:  

• Borgeren kan ikke komme op i badekarret 

uden risiko for fald og behovet kan ikke 

løses med et badebræt på tværs af karret  

• Det er ikke muligt pladsmæssigt at have en 

badetaburet stående på gulvet og tage bad 

siddende på taburet  

• Der er ikke afløb i gulvet og der kan derfor 

ikke bades udenfor badekarret på trods af, 

at der er plads til en badetaburet  

• Det vurderes ikke som en rimelig 

løsningsmulighed, at borgeren skal tage bad 

siddende på toilettet, medmindre 

pågældende selv mener, at det er 

acceptabelt  

• Det er altid en betingelse, at borgeren har 

et realistisk ønske om at blive boende på 

længere sigt og kan benytte 

boligindretningen på længere sigt  
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Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Som udgangspunkt er ydelsen gratis for borgeren.  

Ønsker borgeren andet materiale, fx anden flise,  

 end den der er Solrød Kommunes standard, skal 

borgeren selv afholde merudgiften hertil   

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 
boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig og ejerbolig søges om tilladelse i 

boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  
• I lejebolig foretages reetablering i henhold til det 

udlejer kræver  

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til 
det andelsboligforeningen kræver  

• I ejerboliger foretages ikke reetablering  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden 

indhenter tilbud ved forskellige leverandører. 

Efterfølgende tages stilling til valg af leverandører i 

forhold til bedst og billigst  

  

    

 

DØRTRIN 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan færdes ved egen hjælp i hjemmet 

med eller uden ganghjælpemidler  
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Hvad indgår i ydelsen?  • Fjernelse af dørtrin  

• Retablering af dørtrin i lejebolig  

• I særlige tilfælde, hvor adgang til rummet 

ikke kan løses med slidsker, kan der bevilges 

udligning af niveauforskel i rummet. Fx til 

badeværelse.  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Fjernelse af dørtrin til de rum i boligen, der ikke 

benyttes jævnligt  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  

  

• Borgeren har væsentlig faldrisiko   

• Færdes indendørs med rollator eller i 

kørestol  

• Behovet kan ikke løses med slisker  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig og ejerbolig søges om tilladelse 

i boligforeningen, hvis det inddrager 

fællesarealer  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?    I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

   I andelsbolig foretages reetablering i 

henhold til det andelsboligforeningen 

kræver  

 
  I ejerboliger foretages ikke reetablering  

   I særlige tilfælde kan der bevilges helt plan 

fjernelse af niveau, hvis selv en minimal 

kant medfører problemer med at færdes.  
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Det skal indgå i vurderingen, om der er tale 

om en længerevarende foranstaltning og 

om behovet kan løses ved udligning med 

faste plastslisker  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja    

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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LØFTEPLATFORME 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for ophævet gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan færdes i/eller ved boligen trods 

niveauforskelle  

Hvad indgår i ydelsen?  • Platformlift  

• Lovpligtigt årligt service eftersyn  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  

  

  

• Borger skal være permanent 

kørestolsbruger  

• Platformsliften skal være nødvendig for at 

gøre boligen egnet som opholdssted  

• Der skal være tale om udjævning af 

niveauforskel af adgangsforhold eller til 

rum, der benyttes dagligt  

• Det er en betingelse, at behovet ikke kan 

løses med løse eller fastmonterede ramper  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig søges om tilladelse i 

andelsboligforeningen, hvis det inddrager 

fællesarealer  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til 

det andelsboligforeningen kræver  

 • I ejerboliger foretages ikke reetablering  

• Der skal foretages lovpligtigt serviceeftersyn – 

jf. leverandørens anvisning  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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TRAPPELIFTE MED PLATFORM TIL KØRESTOL 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for ophævet gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren vil være i stand til at fungere i boligen på 

trods af udendørs og/eller indendørs niveauforskelle  

Hvad indgår i ydelsen?  • Kørestolslift ved udendørs 

adgangsforhold til boligen  

• Kørestolslift ved indendørs 

niveauforskelle  

• Lovpligtige eftersyn  

• Nødvendig reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  

  

• Permanente kørestolsbrugere  

• Trappeliften er nødvendig for at komme 

ind/ud af boligen  

• Trappeliften gør det muligt, at færdes i de 

nødvendige rum i boligen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig søges om tilladelse i 

andelsboligforeningen, hvis det inddrager 

fællesarealer  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?    I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

   I andelsbolig foretages reetablering i 

henhold til det andelsboligforeningen 

kræver  

 
  I ejerboliger foretages ikke reetablering  

   
Der skal foretages lovpligtigt 

serviceeftersyn – jf. leverandørens 

anvisning  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja    

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør    
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TRAPPELIFT MED STOLESÆDE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for væsentlig nedsat eller ophævet 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren vil være i stand til at fungere på trods af 

udendørs og/eller indendørs trappe/r  

Hvad indgår i ydelsen?  • Stolelift ved udendørs adgangsforhold  

til boligen  

• Stolelift ved indendørs trappe  

• Lovpligtigt årligt eftersyn  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Udgifter til drift, almindelig vedligeholdelse samt 

reparation.  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  

  

  

  

  

• Stoleliften er nødvendig for at komme ind/ 

ud af boligen eller for at komme rundt i 

boligen  

• Borgeren skal have et realistisk ønske om at 

blive boende i boligen på længere sigt  

• Der skal vurderes, om boligen på længere 

sigt er egnet eller om behovet mere 

hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning 

til anden bolig  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  
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Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig søges om tilladelse i 

andelsboligforeningen, hvis det inddrager 

fællesarealer  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?    I lejebolig foretages reetablering i henhold 

til det udlejer kræver  

   I andelsbolig foretages reetablering i 

henhold til det andelsboligforeningen 

kræver  

 
  I ejerboliger foretages ikke reetablering  

   
Der skal foretages lovpligtigt 

serviceeftersyn – jf. leverandørens 

anvisning  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja    

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør     

  

     



Side 178 af 206  

    Rev. 29-10-2020  

 

RAMPER, FASTE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1 i lov om social service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat eller ophævet 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren vil blive i stand til at klare indendørs 

eller udendørs niveauforskelle selvstændigt eller 

med hjælper  

Hvad indgår i ydelsen?  • Standardramper  

• Specialfremstillede ramper i specielle mål  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Udendørs træramper  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  

  

• Rampe er nødvendig for at udjævne 

niveauforskelle i og ved boligen  

• Det er en forudsætning, at der er tale om 

borgeren primære opholdsadresse  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • Det kan være nødvendigt at etablere en 

repos  

• I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer   

• I andelsbolig søges om tilladelse i 

andelsboligforeningen, hvis det inddrager 

fællesarealer  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig foretages reetablering i henhold 

til det udlejer kræver  

• I andelsbolig foretages reetablering i 

henhold til det andelsboligforeningen 

kræver  

    I ejerboliger foretages ikke reetablering  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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KØKKENELEMENTER, HØJDEINDSTILLELIGE 

Lovgrundlag for ydelsen  § 116, stk. 1. i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver i stand til at klare huslige 

funktioner ved egen hjælp  

Hvad indgår i ydelsen?  Elektrisk højdeindstillelig ramme påmonteret 

køkkenelement  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Reparation.  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borger skal være permanent 

kørestolsbruger  

• Der skal være et dagligt behov, 

hvor borgeren varetager 

køkkenopgaver i væsentligt 

omfang  

• Hvor der er andre i husstanden 

end den fysisk handicappede 

borger, der benytter køkkenet 

og der derfor er behov for 

højdeindstilling af køkken 

elementerne  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  • I lejebolig skal der søges om tilladelse i 

boligselskabet eller hos privat udlejer  

• I andelsbolig søges om tilladelse i 

andelsboligforeningen, hvis det inddrager 

fællesarealer  
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?    I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det udlejer kræver  

 • I andelsbolig foretages reetablering i henhold til 

det andelsboligforeningen kræver  

• I ejerboliger foretages ikke reetablering  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Privat leverandør   
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BEVILLING AF HJÆLPEMIDDEL/FORBRUGSGODE – TIDSBEGRÆNSET UDLÅN  I 
6 MDR. 

Lovgrundlag for ydelsen  § 113b i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At dække borgerens behov for et midlertidigt 

hjælpemiddel/forbrugsgode i en tidsbegrænset 

periode på grund af fysisk eller psykisk  
funktionsnedsættelse.  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren trods sin funktionsnedsættelse videst 

mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner  

Hvad indgår i ydelsen?  • rollator  

• transportkørestol  

• dørtrinsudligningsslidsker  

• løse ramper  

• forhøjer klodser  

• toiletforhøjer med eller uden armlæn  

• badetaburet  

• plejeseng med skummadras  

   

Hvad indgår ikke i ydelsen?     specielt tilpassede hjælpemidler  

Hvem kan modtage ydelsen?  • Borgere med midlertidigt 
funktionsnedsættelse hvor sektoransvaret 
ikke kan stilles ansvarlig for udlån af de 
nødvendige hjælpemidler.  

• Bevilling af midlertidigt udlån forudsætter, 

at borgeren har været i kontakt med 

læge/sygehus angående den aktuelle 

funktionsnedsættelse.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Hjælpemidlet skal udgøre en væsentlig lettelse i 

hverdagen   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations- og koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelser er gratis for borgeren  

Hvordan følges op på ydelsen?  Hvis der efter udlånsperioden på de 6 mdr. fortsat 

er behov for det/de pågældende hjælpemidler skal  

(Kvalitetssikring)  dette følges op med et ordinært visitationsbesøg 

og en funktionsvurdering  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Ja udlånet kan ikke forlænges med mindre behovet 

vurderes at være permanent/vedvarende, hvilket 

kræver forudgående Visitationsbesøg  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?   Nej der udleveres kun depotvarer  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune   
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Kvalitetsstandarder 

vedrørende APV hjælpemidler  

 

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Arbejdsmiljøloven   
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APV HJÆLPEMIDLER 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i 

udførelsen af arbejdet med og omkring borger  

Hvad er formålet med ydelsen?  At sikre et sikret arbejdsmiljø for den ansatte samt at 

sikre borger optimal og professionel håndtering   

Hvad indgår i ydelsen?  toiletstole med og uden hjul bade- og brusestole og 

taburetter med og uden hjul bruseleje 

hjælpemiddel til hårvask hjælpemotor til manuel 

kørestol glidelagen, glidestykke og glidemadras 

vendelagen med el og vendesystemer personløfter, 

mobile med løftesejl overflytningsplatform 

sengebord plejeseng med el-funktioner 

lejringspuder barneseng ramper, transportable 

strømpepåtager  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Personrelaterede bevilligede hjælpemidler efter  

Serviceloven § 112   

Hvem kan modtage ydelsen?  Ydelsen retter sig imod Kommunens ansatte der 

håndterer borger i eget hjem  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Arbejdet skal foregå sikkerhedsmæssigt og fuldt 

forsvarligt for hjælperne og  borgeren  
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  Forflytningsvejlederne i hjemmeplejen inddrages i 

vurderingen.   

  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitations og -koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Forflytningsvejleder holder sig løbende i kontakt med 

både hjemmesygeplejen og hjemmeplejen  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Ja, det kan kræve ommøbleringer i hjemmet hos 

pågældende borger at skabe den nødvendige plads  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Medarbejderne har også et ansvar for arbejdsmiljøet. 

De har et ansvar for at medvirke til, at 

arbejdsforholdene er sunde og sikre  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune   
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FLYTBARE TOILETSTOLE -MED OG UDEN HJUL 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At hjælpe borger på toiletbesøg på trods af nedsat 

funktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan klare toiletbesøg med hjælper  

Hvad indgår i ydelsen?  • Toiletstol med hjul  

• Toiletstol med hjul, kipfunktion  

• Toiletstol uden hjul  

• Toiletstol med drivhjul  

• Tilbehør og specialtilpasning  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Hjælpere der assisterer borgere med fysisk 

funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der kan bevilges toiletstol til borgere, der 

har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller 

rejse sig, samt til borgere, der på grund af 

nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå 

ud på toilettet  

• Toiletstole med kipfunktion bevilges, hvis 

borgeren har nedsat bevægelighed og ikke 

kan sidde opret   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at montere små slisker 

eller fjerne dørtrin i boligen  
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

    

 

BADE- OG BRUSESTOLE OG TABURETTER - MED OG UDEN HJUL 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kan bade på trods af nedsat funktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren får mulighed for at bade og / eller 

varetage anden personlig hygiejne med hjælper  

Hvad indgår i ydelsen?  • Badestol med hjul  

• Badestol med hjul, kipfunktion  

• Badestol med hjul, eleverbar  

• Badebænk/taburet  

• Badebræt til kar  

• Badekarindsats  

• Badekarsæde, drejeligt  

• Bruseklapsæde  

• Specialtilpasning/tilbehør  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren kan kun tage/få bad siddende   

• Borgere der har fald risiko ved at tage bad 

stående  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden   

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  
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Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Det kan være nødvendigt at montere små slisker 

eller fjerne dørtrin  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

BRUSELEJER 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kan få bad trods væsentlig nedsat 

funktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren får mulighed for at bade med hjælp af  

1 eller 2 personer  

Hvad indgår i ydelsen?  • Bruseleje med hjul – fast højde/højde- 

indstillelig  

• Bruseleje uden hjul – fast højde/højde- 

indstillelig  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med nedsat krops- og hovedkontrol  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Borgerens behov kan ikke afhjælpes med øvrige 

hjælpemidler  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Skal kunne tilkobles til el  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

    

HJÆLPEMIDLER TIL HÅRVASK 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kan få vasket hår trods nedsat funktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan få vasket hår af hjælper  

Hvad indgår i ydelsen?  • Hårvaskebakke til sengebrug  

• Hårvaskebakke på stativ  

Hvad indgår ikke i ydelsen?     Vandtæt frisørslag   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?     Borgeren kan kun bades ved sengebad   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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HJÆLPEMOTOR TIL MANUEL KØRESTOL 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At lette hjælper/pårørende ved kørsel med en tung 

kørestol  

Hvad er formålet med ydelsen?  At give pårørende/hjælper mulighed for at kunne 

køre borgeren i kørestol i forbindelse med 

aktiviteter ude såvel som inde  

Hvad indgår i ydelsen?  Hjælpemotor påmonteret manuel kørestol  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Drift og almindelig vedligeholdelse  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere, der er afhængig af kørestol og på grund af 

nedsat kraft eller andre helbredsmæssige forhold 

ikke er i stand til at manøvrere en manuel kørestol 

over længere afstande og/eller ikke kan manøvre 

en elektrisk kørestol   

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren sidder permanent i manuel 

kørestol, og er ikke i stand til at manøvrere 

den over længere afstande  

• Borgerens pårørende har vanskeligt ved at 

håndtere kørestolen med borgeren i fordi 

den er for tung  

• Social- og sundhedsmedarbejder må, ud fra 

APV, ikke håndtere kørestolen med 

borgeren i fordi den er for tung  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   
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Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Hjælpemotoren kan være tung at af - og påmontere   

Borgeren kan have svært ved selv at køre 

kørestolen med en hjælpemotor påmonteret 

grundet kørestolens samlede mervægt  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

GLIDELAGEN, GLIDEMADRAS, GLIDESTYKKER 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan blive hjulpet med forflytning og 

dermed lette forflytningssituationen for borger og  

/eller personale   

Hvad indgår i ydelsen?  • Glidestykke  

• Glidelagner/trækstykker  

• Glidemadrasser  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren bliver i stand til selvstændigt eller 

med personhjælp at forflytte sig i sengen  

Ekstra forflytningshjælpemiddel kan bevilges:  

• Når borger er sengeliggende i det meste af 

døgnet   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

    

VENDELAGENER MED EL OG VENDESYSTEMER 

Lovgrundlag for ydelsen  § Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan blive hjulpet med forflytning  

Hvad indgår i ydelsen?  • Vendelagner m/el-motor  

• Vendesystemer uden motor  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren skal have plejeseng  

• Borgeren skal være ude af stand til selv at 

vende sig i sengen  

• Det ikke er muligt for hjælperen at benytte 

øvrige hjælpemidler   

• Borgeren bliver selvstændigt eller med 

personhjælp i stand til at forflytte sig i 

sengen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

    

GLIDEBRÆTTER 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At hjælpe borgeren med forflytning   

Hvad er formålet med ydelsen?  At kompensere for nedsat standfunktion  

Hvad indgår i ydelsen?  Glidebrætter  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med 

personhjælp at forflytte sig fx fra seng til kørestol  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   
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Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

    

DREJETÅRN 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for en nedsat eller ophævet 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan blive hjulpet med forflytning  

Hvad indgår i ydelsen?  Drejetårn  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren kan blive i stand til med 

personhjælp at forflytte sig fra fx seng til 

kørestol  

• At borgeren kan samarbejde om opgaven  

• At borgeren har standfunktion  

• At borgeren ikke kan forflyttes uden 

hjælpemiddel  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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PERSONLØFTERE, MOBILE MED LØFTESEJL 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kan blive hjulpet med forflytning  

Hvad er formålet med ydelsen?  • At kompensere for nedsat gang- og 

standfunktion  

• Kan kompensere for nedsat hoved-og/eller 

kropskontrol  

Hvad indgår i ydelsen?  • Personløfter  

• Standardløftesejl  

• Specialtilpassede løftesejl  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med nedsat eller ophævet gang- og 

standfunktion  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren kan ikke forflyttes ved hjælp af 

ståløfter eller øvrige 

forflytningshjælpemidler  

• Borgeren kan ikke eller har svært ved at 

medvirke og/eller samarbejde om 

forflytningen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   
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Er der særlige forhold at tage hensyn til?  Helsejl, Basic High:  

Kan anvendes til;  

• personløft fra liggende stilling  

• borgere med nedsat hoved- og/eller 

kropskontrol  

• ved personløft fra gulv  
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 • til demente borgere, der har brug for ekstra 

tryghed ved forflytninger  

• borgere med skulderskader/paretisk skulder  

Basic Basic:  

Kan anvendes til;  

• borgere med hovedkontrol og nedsat 

kropskontrol  

Halvsejl, Basic Low:  

Kan anvendes til;  

• borgere som har hoved- og kropskontrol  

• ikke velegnet til personløft fra liggende stilling  

Toiletsejl:  

Anvendes til;  

• borgere der har hoved- og kropskontrol  

• borgere der er i stand til at samarbejde  

• ikke velegnet til personløft fra liggende  

stilling  

Amputationssejl:  

Anvendes til enkelt eller dobbeltamputerede  

Badesejl:  

Sejl der velegnede i badesituationer, hvor borger 

sidder på sejlet under badet  

Sit-on sejl:  

Anvendes til;  

• Borgere der har et så væsentlig nedsat 

funktionsniveau at det er belastende for boger 

og/eller personalet at af/påmontere sejl i 

siddende stilling  
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OVERFLYTNINGSPLATFORM 

Lovgrundlag for ydelsen  § 112 i Lov om Social Service  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat mobilitet og 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  Hjælpe borgeren med forflytning  

Hvad indgår i ydelsen?  Overflytningsplatform  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med nedsat mobilitet og gangfunktion  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren kan samarbejde om forflytningen  

• Borgeren har standfunktion   

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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SENGEBORDE 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat mobilitet  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren kan blive i stand til at medvirke i 

dagligdags gøremål, så som at spise, drikke og 

arbejde med opgaver  

At personalet opnår hensigtsmæssig arbejdsstilling 

når der er behov for at udføre personlig pleje i 

sengen  

Hvad indgår i ydelsen?  • Sengeborde  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Almindeligt kontor inventar   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Der kan bevilges særligt indrettede, 

højdeindstillelige borde, når der er et 

særligt behov for korrekt arbejdshøjde/ 

vinkel i forbindelse med udførelse af 

huslige eller skriftlige opgaver  

• Det er en forudsætning, at problemet ikke 

kan løses ved en fast hævelse af ansøgers 

bord, skriveplade eller andet  

• Der kan bevilges arbejdsborde udelukkende 

til hobbyprægede aktiviteter, når hobby 

aktiviteterne er en væsentlig og integreret 

del af dagligdagen   

• Sengebord bevilges hvis det er nødvendigt 

for at kompensere for den nedsatte 

funktion  

• Sengebord kan bevilges når borger 

modtager peronlig pleje i sengen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  
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Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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PLEJESENG MED EL-FUNKTIONER 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  • Hjælp til at komme i/ud af sengen  

• Hjælp til personlig hygiejne i sengen  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren selv kan komme i og ud af sengen 

og/eller sikre, at arbejdet i forbindelse med 

personlig hygiejne kan udføres sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt  

Hvad indgår i ydelsen?  • Seng med 3-delt liggeflade – motor til 

højde- og rygdel som standard  

• Seng med 4-delt liggeflade – motor til 

højde- og rygdel som standard  

• Reparation  

Tilbehør, såfremt der er et dokumenteret behov:   

• Ekstra motor til ben- eller knædel  

• Madras  

• Sengegalge  

• Sengehest  

• Overtræk til sengeheste  

• Sengeforlængere  

• Sengestøttegreb  

Hvad indgår ikke i ydelsen?     Elevationssenge uden højdeindstilling  

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren kan ikke rejse sig fra en fast højde 

og har derfor behov for højdeindstilling af 

sengen for at kompensere for en nedsat 

funktion  

• Der skal være behov for hjælp til personlig 

hygiejne i sengen  
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Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i visitations- og koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuelopfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Der skal være mulighed for at arbejdet omkring 

sengen kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarlig jf.  

Arbejdsmiljøloven   

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune     
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LEJRINGSPUDER 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat muskelkraft og nedsat 

mobilitet og hindre kontrakturer  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver lejret i såvel liggende som 

siddende stilling  

Hvad indgår i ydelsen?  • Lejringspuder  

• Inkontinensbetræk  

• Ekstra betræk ved behov  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Almindelige puder og hovedpuder   

Hvem kan modtage ydelsen?  Borger med fysisk funktions nedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Borgeren er ikke selv i stand til at 

opretholde optimal og/eller funktionel 

stilling liggende såvel som siddende  

• Borgeren er i risiko for tryk og/eller 

kontraktur  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations– og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Individuel opfølgning   

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Nej  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Nej  

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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BARNESENGE 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At forældre og hjælpere får mulighed for at pleje et 

handicappet barn i sengen  

Hvad er formålet med ydelsen?  At sikre forældre og/eller andre omsorgspersoner 

de nødvendige arbejdsredskaber til brug ved plejen 

af barnet  

Hvad indgår i ydelsen?  • Barneseng med/uden el-indstilling i højde 

og liggeflade  

• Reparation  

• Tilbehør og specialtilpasning  

Hvad indgår ikke i ydelsen?  Standardbarneseng  

Hvem kan modtage ydelsen?  Børn med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  • Højdeindstillingen skal være nødvendig for 

at kunne hjælpe barnet med personlig pleje  

• Højdeindstillingen skal være nødvendig for 

at kompensere for et fysisk handicap hos 

forældre og/eller andre omsorgspersoner  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuelopfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  Der skal være mulighed for, at arbejdet omkring 

sengen kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarlig jf.  

Arbejdsmiljøloven (manuel håndtering)  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    
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RAMPER, TRANSPORTABLE 

Lovgrundlag for ydelsen  Arbejdsmiljøloven  

Hvilket behov dækker ydelsen?  At kompensere for nedsat eller ophævet 

gangfunktion  

Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren bliver i stand til at klare indendørs og 

udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med 

hjælper  

Hvad indgår i ydelsen?  • Standardramper  

• Letvægtsramper  

• Reparation  

Hvad indgår ikke i ydelsen?    

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?  Ramperne er nødvendige for at løse problemer 

med niveauforskelle i forhold til nødvendige 

aktiviteter i dagligdagen  

Hvem bevilliger ydelsen?  Visitator i Visitations- og Koordinationsenheden  

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden 

leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling  

Hvordan følges op på ydelsen?  

(Kvalitetssikring)  

Der foretages individuel opfølgning  

Er der afledte forhold at tage hensyn til?  At rampens længde er passende i forhold til 

niveauforskellen, efter gældende lovgivning  

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør?  Ja   

Leverandør af ydelsen?  Solrød Kommune    

  

  


