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Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for Solrød 
Kommunes ældre og handicappede.  
 
Kvalitetsstandarderne er udarbejdet efter gældende lovgivning og med udgangspunkt i Solrød kommunes 
pejlemærker. 

 

 
 
Kvalitetsstandarden for APV-hjælpemidler er en samlet oversigt over de APV-hjælpemidler som Solrød 
Kommune stiller til rådighed for medarbejderne i borgernes hjem. Når borgeren modtager hjælp i hjemmet, 
bliver hjemmet arbejdspladsen for den enkelte medarbejder. Der skal derfor udarbejdes en 
arbejdspladsvurdering, for at sikre at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 
 
På baggrund af arbejdspladsvurderingen kan der være behov for hjælpemidler og / eller boligændringer af 
hensyn til medarbejdernes arbejdsstillinger.  
 
Godkendelse af kvalitetsstandarderne 
Kvalitetsstandarden skal politisk godkendes hvert 4 år.  
Visitation og Koordination tilretter løbende kvalitetsstanden ved behov. Ved væsentlige ændringer i 
kvalitetsstandarden skal disse politisk godkendes, inden kvalitetsstanden tilrettes.   

Indledning  
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Arbejdsmiljøhjælpemidler er de hjælpemidler, der anvendes for, at leverandøren kan overholde ”Lov om 
Arbejdsmiljø”. Der kan udelukkende bevilges APV-hjælpemidler til brug for den enkelte borger i eget hjem 
og ikke f.eks. til generel brug i fællesarealer. 
 
 
Lovgrundlag  

APV hjælpemidler vurderes jf. Arbejdsmiljøloven § 15.  
 
 
Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

At nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren.  

 
Hvad er formålet med APV-hjælpemidlet? 

At sikre det mest optimale arbejdsmiljø for den ansatte, samt sikre borgeren optimal og professionel 
håndtering.    
 

 
Hvilke principper skal være retningsgivende 

 Borgeren skal have mulighed for at være aktiv og bruge sine ressourcer i forhold til funktionen.  
 Arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til lov om arbejdsmiljø.  
 Det skal tilstræbes, at tiltagene griber mindst muligt ind i borgerens hverdag.  
 Der gives som udgangspunkt kun en type forflytningshjælpemiddel med afsæt i APV hensyn. Dvs. ved 

svingende forflytningsevne hos en borger, er den laveste fællesnævner, man må tage udgangspunkt i. 
 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af APV-hjælpemidlet? 

 Der skal foreligge en arbejdspladsvurdering (APV), der underbygger og dokumenterer behovet for APV-
hjælpemidlet.  

 
Hvem bestiller APV-hjælpemidlet? 

 Forflytningsvejleder 
 Gruppeleder 

 

Hvordan følges op på APV-hjælpemidlet?  

Der foretages individuel opfølgning ved forflytningsvejleder og udfører. 

Arbejdsmiljøhjælpemidler (APV-hjælpemidler) 
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Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

Det kan være nødvendigt at kontakte Visitation og Koordination, ved behov for at der foretages nødvendige 
boligændringer, for at gøre det muligt for plejen at passe borgeren i eget hjem 
 
 

Leverandør af APV-hjælpemidlet? 

Solrød Kommune – Visitation og Koordination. 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 At lette det for plejen, at hjælpe borgeren i forbindelse med toiletbesøg og personlig pleje. 

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Liftes borgeren ved forflytninger, skal toiletstolen være med kip funktion for at sikre den gode forflytning 
 Det kan være nødvendigt at kontakte Visitation og Koordination, ved behov for at montere små slidsker 

eller fjerne dørtrin i boligen.  
 Toiletstol med el-hejs og kip kan kun bestilles i de tilfælde, en toiletstol uden el ikke tilstrækkeligt kan 

sikre det mest optimale arbejdsmiljø for den ansatte.   
  

Flytbare toilet/bade stole  
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren i 
forbindelse med borgerens toiletbesøg.  

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Toiletforhøjer kan bestilles i to højder – 6 cm og 10 cm. Det er vigtigt at være opmærksom på, om 
borgeren kan nå gulvet med begge fødder plant på gulvet. Ellers er der risiko for afføringsproblemer.   

 Toiletforhøjer kan bestilles med og uden armlæn. Ved behov for armlæn skal der være 10 cm plads på 
hver side af toilettet. 

 

Toiletforhøjer 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Sikre badeforholdene for borgeren, og nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af 
arbejdet med og omkring borgeren i forbindelse med borgerens badesituation og påklædning.  

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Badebænke kan findes både med og uden ryglæn, behovet skal beskrives ved bestilling. 
 
 

Badetaburet/bænk 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren i 
forbindelse med hårvask, hvor borgeren eksempelvis er sengeliggende. 
 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Der skal være afløbsmulighed eller andet det kan opsamle vandet 
 
 
 
 
 
  

Fritstående hårvaskerstativ/hårvaskebakke 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren, der 
skal håndteres liggende i sengen i forbindelse med personlig hygiejne, påklædning og forflytninger 
generelt.      

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Valg af sengelinned og natbeklædning kan have betydning for, hvor let borgeren kan bevæge sig i 
sengen. Et satinlagen eller glat nattøj letter i sig selv forflytninger i sengen.  

 Borgerens fysiske og/eller psykiske tilstand kan stille særlige krav til valg af forflytningshjælpemiddel. 
 Spilerdug skal være afprøvet og vurderet før der kan bestilles glidelagen. 
 Glidelagen skal være afprøvet og vurderet før der bevilliges vendesystem 

 

Glidelagen, glide- og trækstykker og vendesystemer.  
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidler? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren, der 
har behov for hjælp til at komme op og ud af sengen.      

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Borgerens fysiske mulighed for at håndtere disse hjælpemidler grundet eventuel funktionsnedsættelse i 
hænder og arme.  

 

.   

Rebstiger og sengebånd 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren, der 
ikke uden støtte kan forflytte sig i forbindelse med forflytninger eksempelvis fra seng til kørestol.      

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Borgeren skal kunne samarbejde og have en stabil standfunktion. 
 

Drejetårn 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren, der 
har brug for en hjælp til at komme ud af sengen eller op imod hovedgærdet i sengen, hvor borgeren med 
galgen kan være medhjælpende og lette belastningen for personalet.       

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Det kræver, at der er fri plads under sengen, og at galgen kan placeres for hovedenden af sengen. 
 Obs på kontraindikationer i forbindelse med borgerens funktionsnedsættelse især med fokus på skulder 

skader og halvsidig lammer og spasticitet. 
 Det stiller store krav til borgeren både fysisk og kognitivt at kunne benytte en galge effektivt.  

 
 

Fritstående galge 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren, der 
ikke selv kan rejse sig fra enten seng eller stol.   

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Borgeren skal kunne samarbejde og have nogen standfunktion. 
 Der skal være frihøjde under sengen, der gør det muligt at komme helt tæt på borgeren. 
 Opmærksom på belægning på gulvet der kan vanskeliggøre at køre med borgeren. 

 

  

Forflytningsplatform 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren uden 
standfunktion i forbindelse med forflytninger. 
 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Der skal bestilles liftsejl i rette størrelse til rette formål.  
 

Mobile personløftere 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Tilbehør til lift 

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

Der er forskellige typer af sejl. De opfylder forskellige behov og tager højde for borgerens funktionsniveau.  
 
Helsejl, Basic High kan anvendes til:  

 Personløft fra liggende stilling.  
 Borgere med nedsat hoved- og/eller kropskontrol. 
 Ved personløft fra gulv.  
 Til borgere der har brug for ekstra tryghed ved forflytning, fx borgere med demens eller 

rum/retningsforstyrrelser.  
 ALTID til borgere med skulderskader og borgere med paretisk skulder. 

 
Halvsejl, Basic Low anvendes til:  

 Borgere som har hoved- og kropskontrol/stabilitet af overkroppen.  
 Personløft fra siddende stilling.  

 
Toiletsejl, Aktiv Mikro anvendes til: 

 Borgere der har hoved- og kropskontrol/stabilitet af overkroppen.  
 Personløft fra siddende stilling.  

 
Amputationssejl anvendes til:  

 Borgere der er enkelt- eller dobbeltamputerede. 
 
Badesejl: 

 Sejl der er velegnede i badesituationer, hvor borgeren, af APV-mæssige årsager, har behov for at sidde 
på sejlet under badet.  

 
Sit-on sejl:  

 Anvendes når det er fysisk eller psykisk belastende for personalet at på/afmontere sejlet på borgeren. Det 
kan fx være, hvis borgeren reagerer aggressivt, i det sejlet skal på/afmonteres.   

 Opmærksom på at det ALDRIG er hensigtsmæssigt, at borgeren sidder i sejlet, hvis det på nogen måde 
kan undgås. 

 Kan pga. syninger og risiko for share forsage trykskader. 
 Kræver særlig opmærksomhed, hvis borgeren er tryktruet eller allerede har trykskader, da effekten fra en 

trykaflastende pude ikke er optimal. 

 

Liftsejl  



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

17 

  

Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren, hvor 
der er behov afsætningsmulighed af diverse remedier til den personlige hygiejne ved håndtering af 
sengeliggende borgere.      

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Findes der andre muligheder skal dette benyttes. 
 Er behovet at borgeren har behov for at kunne sidde i sengen og indtage sine måltider skal sengebordet 

søges efter Lov om social service § 112. 
 Der bevilges som udgangspunkt kun ét sengebord som APV-redskab til plejen. Hvis der fx er behov for at 

benytte sengebordet til både peronlig pleje og under måltider, hvor personalet skal hjælpe borgeren til 
at spise, er det plejepersonalets opgave at rengøre sengebordet forsvarligt mellem disse aktiviteter.   

 

Sengeborde  
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren, hvor 
borgeren skal hjælpes op fra seng eller møbler af lav højde.      
 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Nogle stole, fx drejestole, kan ikke hæves med klodser, da de bliver ustabile.  
 

 Obs. på forskellen på de ben, der skal forhøjes. Der er forskel på, om der er behov for runde eller 
firkantede huller elle særlige mede-klodser. 

 

Forhøjerklodser 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren, der 
skal transporteres i kørestol eller toiletstol imellem flere lokaler.      

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Når dørtrinet er højere end 2½ cm, skal det vurderes af en visitator, om dørtrinet vil skulle fjernes. 
 Ved bestilling skal det oplyses, hvor stor niveauforskel der er tale om, og hvilken gulvbelægning der er 

det pågældende sted. 
 
 

Dørtrinsudligninger  
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 Nedsætte de fysiske belastninger for den ansatte i udførelsen af arbejdet med og omkring borgeren, hvor 
underlaget for lift eller hjælpemidler på hjul vanskeliggøres af gulvtæppe.      

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Hver plade/flise måler 185 cm x 120 cm og er med pigge for at ligge fast på gulvtæppet.  
 

Plastflise/køreunderlag  
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 At lette det for plejen, når borgeren skal hjælpes fra A til B, hvor borgerens gangfunktion ikke er 
tilstrækkelig sikker. 

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Det kan være nødvendigt at kontakte Visitation og Koordination, ved behov for at montere små slidsker 
eller fjerne dørtrin i boligen.  

 
 
 
 
 

Transportkørestol 
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Hvilket behov dækker APV-hjælpemidlet? 

 At lette det for plejen, at håndtere sengeliggende borgere eller borgere med sårpleje eller anden 
plejekrævende håndtering, hvor det letter opgaven, at borgeren ligger ned, og højden kan reguleres for 
hjælper. 

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Det kan kræve, at den nuværende seng flyttes for at skabe plads til plejesengen, hvis ikke der er 
mulighed for at sengen sættes i et andet rum.  

 Der skal være plads omkring sengen, så plejen kan komme til fra begge sider. 
 Ved behov for lift skal der være 2 meter gulvplads på den side af sengen, hvor liften benyttes.   
 Valg af madras skal ses i forhold til borgerens aktuelle behov. Som udgangspunkt leveres der altid en 

standard trykaflastende skummadras med en plejeseng.   
  

Plejeseng 
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