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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. 

 

 

 

Kvalitetsstandarderne for forbrugsgoder er en oversigt over de ydelser som Solrød Kommune som udgangspunkt kan 
tilbyde.    

Alle borgere i Solrød Kommune har krav på ensartet og fleksibel service, der tager udgangspunkt i den enkelte 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.  

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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Forbrugsgoder 
 
Lovgrundlag for ydelsen  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Lov om social service § 113 og § 113b.  
 
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven nr. 1247 af 
13/11/2017 
 
Hvem kan modtage ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der skal være tale om en varig nedsat 

funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Det indebærer, at 
der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold og at 
der i lang tid fremover, vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 At du kompenseres for en funktionsnedsættelse og således får mulighed for at kunne føre en så normal 
og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af hjælp fra andre i 
dagligdagen.  

 At du kan være deltagende i alderssvarende aktiviteter i og uden for hjemmet. 

 At du har mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Behovet for at kunne varetage daglige gøremål. 

 Behovet for at kunne være deltagende i alderssvarende aktiviteter. 

 Behovet for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.  
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Forbrugsgodet skal:  

 i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 
 i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 
 være nødvendig for at kunne udøve et erhverv.  
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Hvad indgår i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Forbrugsgoder efter Lov om social service § 113 stk. 3 – bevilges med en egenbetaling på 50 % af prisen 
af et standardprodukt, da det vurderes, at produktet har en forbrugsgodeværdi for dig. 
 

 Forbrugsgoder efter Lov om social service § 113 stk. 5 – bevilges uden egenbetaling, da det vurderes, at 
produktet udelukkende vil fungere som et hjælpemiddel for dig. 

 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Drift, rengøring og vedligeholdelse. 

 Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Hvilke forbrugsgoder 
der indgår i sædvanligt indbo, vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. Ved 
bedømmelse af, om et forbrugsgode er så almindeligt, at der ikke kan ydes hjælp til anskaffelsen efter 
reglerne om forbrugsgoder, må der tages hensyn til udviklingen i den almindelige levestandard og 
borgernes forbrugs- og levevaner. Således vil flere forbrugsgoder med tiden blive mere almindeligt 
udbredt og efterhånden blive betragtet som sædvanligt indbo.  

 Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til forbrugsgoder, som du selv har anskaffet, inden bevilling 
er givet.  

 Der ydes ikke hjælp til reparation og udskiftning, med mindre forbrugsgodet er bevilliget efter § 113 stk. 
5. 

 Et forbrugsgode, efter stk. 3 med egenbetaling, er en éngangsbevilling, og man kan derfor ikke søge om 
produktet igen. Det er dog en undtagelse, hvis dit funktionsniveau er forringet siden bevillingen. I så fald 
skal kommunen vurdere, om produktet nu udelukkende fungerer som et hjælpemiddel og kan bevilges 
igen efter stk. 5 uden egenbetaling.    
 
 

Hvad koster ydelsen for dig? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Egenbetaling på 100 %, hvis prisen ikke overstiger 500 kr.  

 Egenbetaling på 50% af standardprisen, hvis prisen overstiger 500 kr.  

 Ydelsen er gratis for dig, hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel og er bevilget 
efter stk. 5.  
 

Ved behov for at dyrere produkt end standarden eller behov for særlig indretning  
_________________________________________________________________________________________________________ 
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 de nødvendige merudgifter jf. Lov om social service § 113 stk. 4 
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Hvordan ansøger du? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Du ansøger om hjælpemidler via kommunens hjemmeside www.solrod.dk eller via www.borger.dk.  
Har du ikke mulighed for at anvende digitale løsninger, kan du henvende dig i Solrød Kommunes Borgerservice.  
 

Hvordan foregår sagsbehandlingen? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Det er altid en individuel og konkret vurdering, med udgangspunkt i dine ressourcer og behov, danner 
grundlag for afgørelsen.  

 Ved ansøgninger om hjælpemidler vil der ofte blive foretaget et hjemmebesøg hos dig, inden der kan 
træffes afgørelse. I de tilfælde hvor visitator vurderer, at der kan træffes afgørelse uden et foregående 
hjemmebesøg, vil vurderingen blive foretaget under eller efter telefonisk kontakt med dig.  

 I særlige tilfælde inddrages specialister i forbindelse med afprøvning og tilpasning af hjælpemidler. 

 Såfremt der i vurderingen indgår oplysninger, som du ikke er bekendt med, og som vægter negativt i 
afgørelsen, sendes sagen i partshøring hos dig, inden der træffes en afgørelse.  

 

Hvad forventes der af dig? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Du har, efter Retssikkerhedslovens § 11, pligt til at medvirke aktivt til få de oplysninger frem, som er 
nødvendige for at afgøre hvilken hjælp, du er berettiget til.  

 Kommunen kan, efter samtykke fra dig, indhente oplysninger hos fx egen læge, speciallæge eller 
fysioterapeut.  

 Du skal være villig til at deltage i funktionsundersøgelser og afprøve andre løsningsmuligheder end det 
ansøgte. 

 Hvis du ikke ønsker at medvirke til oplysning af din sag, træffes en afgørelse på det foreliggende 
grundlag, og de manglende oplysninger kan resultere i et afslag. Kommunen skal oplyse dig om denne 
konsekvens, inden der træffes en afgørelse.  

 
 

Er der frit valg af leverandør? valgmulighed 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Da du selv indkøber forbrugsgodet, bestemmer du selv, hvor produktet købes. Du har mulighed for at 
købe et dyrere produkt end det bevilgede, mod selv at betale de ekstra udgifter.  Hverken frit valg af 
leverandør eller muligheden for at købe et dyrere produkt gælder for bevillinger efter § 113 stk. 5, som er 
et udlån fra kommunen. 

 
Hvordan leveres ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.solrod.dk/
http://www.borger.dk/
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 Ved bevilling efter stk. 3. anskaffer du selv forbrugsgodet efter at bevillingen er modtaget. Ved 
dokumentation i form af faktura refunderer kommunen 50 % af prisen på det billigst egnede produkt til 
din nem-konto. Alternativt kan du i visse tilfælde indgå aftale med forhandleren om, at kommunen skal 
betale det bevilgede beløb. Beløbet vil fremgå af bevillingen. 

 Ved bevilling efter stk. 5 udlånes forbrugsgodet af Solrød Kommune.  
 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Ydelsen bevilges som udgangspunkt som en éngangsydelse, og du ejer forbrugsgodet.  Da produktet ejes af 

dig, følger Solrød Kommune ikke op på det bevilgede, medmindre det er bevilget efter stk. 5, og dermed 
er et udlån fra kommunen.  

 

Hvordan klager du over afgørelsen? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Har du fået afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Du skal klage inden der er 
gået 4 uger, efter at du har modtaget afgørelsen.    
Hvis du ønsker at klage, bedes du begrunde, hvorfor du er uenig i kommunes afgørelse.  
En klage kan sendes  

 som besvarelse på din afgørelse via digital post  

 i et brev til Solrød Kommune, Visitation og Koordination, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller  

 afgives mundtligt på telefonnummer 56 18 20 00.  
 
Når Visitation og Koordination har modtaget en klage, skal klagen genvurderes inden for 4 uger efter 
modtagelse af klagen. Fastholder kommunen afgørelsen, sender vi sagen videre til behandling i 
Ankestyrelsen. Du vil få besked direkte fra Ankestyrelsen, når de har truffet afgørelse.  
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Gelændere 
 
Lovgrundlag for ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Lov om Social Service §113 stk. 3 og 5.  
Principafgørelse 73-17.  
Gelændere bevilges som udgangspunkt som et forbrugsgode, men kan ved særlig montering der efterlader 
udsædvanlige spor bevilges som en boligindretning efter Lov om Social Service § 116.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Borgere med usikker og faldtruet gang på trapper/niveauforskelle.  
 
Hvad dækker ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
At kompensere for nedsat kraft og balance. 
 

Hvad er formålet med ydelsen? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
At du kan færdes på trapper og ved niveauforskelle.   

 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Som udgangspunkt bevilges kun et gelænder udendørs, hvis der i forvejen er opsat et gelænder ved 
trappen.  

Ved bevilling efter stk. 3: 

 Du har i forvejen et gelænder. Du kan klare at bruge trappen uden brug af gelænder i begge sider af 
trappen, - men det vil lette trappegang betydeligt med et gelænder mere. Gelænder i begge sider af 
trappen har således en forbrugsgodeværdi for dig. 

 
Ved bevilling efter stk. 5: 
 

 Du har i forvejen et gelænder. 

 Du kan ikke komme op og ned uden gelænder i begge sider trappen, f.eks. hvis du kun kan 
bruge den ene arm. Gelænder nr. to betragtes derfor som hjælpemiddel.  

 
 
 
Hvad indgår i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

9 

  

Gelænder udendørs og indendørs.  
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Udbedring af trapper med uforsvarlige og dårligt vedligeholdte trin.  
 
Hvem bevilliger ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Visitator i Visitation og Koordination.  
 
Hvad koster ydelsen for dig? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Bevilling efter stk. 3 hvis prisen er under 500 kr. dækkes ikke af kommunen og er derfor din egen udgift.  

 Bevilling efter stk. 3 hvor prisen er over 500 kr. gives et tilskud på 50 % af anskaffelsesprisen på et 
almindeligt standardprodukt – som udgangspunkt et rundstok gelænder. Max pris pr. løbende meter 
oplyses ved bevilling. 

 pålægges en egenbetaling på 50 % af prisen, hvis udgiften er dyrere end 500 kr. 

 Bevilling efter stk. 5 er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå 
egenbetaling.  

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 Opsætning af gelænder der vil efterlade usædvanlige spor, hvis det skulle fjernes, skal bevilges som en 
boligindretning efter Lov om social service § 116.  

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer, hvis det bevilges 
efter servicelovens § 116.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer, og 
bevilges efter servicelovens § 116.  

 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Ved bevilling efter stk. 3 

 

 Du bestiller og betaler selv for produktet og sender faktura til kommunen, der refunderer max 
50% af standardprisen oplyst i bevillingsbrev. 
 

 Du får ejendomsretten og skal selv sørge for og betale reparationer, drift og vedligeholdelse. 
 

 Gældende for både leje- andels- og ejerboliger: Kommunen fjerner ikke gelænder og retablerer ikke.  
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Undtaget er fællesarealer i leje- og andelsbolig. Reetableringen består af nedtagning og fyldning af 
skruehuller. 
 

Forhold ved stk. 5 

 Du skal selv være opdateret på boligselskabets regler, krav og indhente tilladelse. 
 

 Kommunen bevilger et standard gelænder og montering samt evt. reparation. Dette er som 
udgangspunkt et rundstok gelænder. 
 

 Gældende for både leje- andels- og ejerboliger. Kommunen fjerner ikke gelænder og retablerer ikke. 
Undtaget er fællesarealer i leje- og andelsbolig. Reetableringen består af nedtagning og fyldning af 
skruehuller. 

 
Er der frit valg af leverandør? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Ja – hvis det er bevilget efter stk. 3, indkøber du selv gelænderet.  
Nej – hvis det er bevilget efter stk. 5. 
 
Leverandør af ydelsen 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Solrød kommune.  
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El-scootere med egenbetaling 
 
Lovgrundlag for ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Lov om social service § 113 stk. 3. 
Principafgørelse 40-19 om el-køretøjer. 
Principafgørelse C-4-07 om el-udtag i frostsikker boks.  
Principafgørelse 136-10 om el-udtag. 
 
Hvem kan modtage ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Borgere med begrænset gangfunktion, der forhindrer færden over længere afstande.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
At kompensere for nedsat gangfunktion. 
 
Hvad er formålet med ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 At give dig mulighed for at færdes uden for hjemmet – og dermed opretholde en aktiv tilværelse.  

 At gøre dig uafhængig af fx en bevilget indkøbsordning, samt dække et elementært bevægelsesbehov og 
give mulighed for selv at opsøge alderssvarende sociale aktiviteter.  
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 
________________________________________________________________________________________________________ 

 Støtte til anskaffelse af el-scooter indkøbt hos autoriseret forhandler.  

 Hjælpen udgør 50% af prisen på en standard el-scooter, dog udbetales max 10.500 kr.  

 Etablering af elstik, hvis der er behov for det.   

 Råd og vejledning til indkøb af el-scooter. 
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Indkøb 

 Drift  

 Almindelig vedligeholdelse  

 Reparation 
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 Udskiftning 

 Etablering af opbevaringsmuligheder for el-køretøj. 

 Diverse tilbehør fx bagageboks, elektrisk tæller/måler og overtræk/garage. 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Der skal være tale om behov for transport flere gange om ugen.  

 El-køretøjet skal øge dit aktivitetsniveau.  

 Alle behandlings- og træningsmuligheder skal være udtømte.  

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

 Det skal vurderes, om dit behov for transport alternativt vil kunne dækkes ved hjælp af selvstændig 
kørsel i egen bil, Movia handicapkørsel, manuel kørestol eller rollator.  

 Du skal have et væsentligt behov for at kunne færdes selvstændigt og for at deltage i aktiviteter uden for 
hjemmet.  

 Nuværende gangdistance skal afdækkes af en gangtest. 

 Ansøgning skal underbygges af uddybende oplysningsskema.  

 Lægefaglig dokumentation.  

 Du skal selvstændigt kunne forflytte dig til og fra el-scooter. 

 Borgere der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), eller tager medicin der kan påvirke deres 
trafiksikkerhed, kan kun bevilges el-kørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at det ikke påvirker evnen 
til at færdes forsvarligt.  

 Det er en betingelse, at du er i stand til at manøvrere el-køretøjet forsvarligt. Du skal være trafiksikker. 
Det skal vurderes, hvorvidt du har kognitive vanskeligheder der påvirker evnen til at føre et køretøj 
forsvarligt. Kommunen kan anmode om, at du deltager i en afprøvning, hvis det er relevant for oplysning 
af sagen. Afprøvning og vurdering foretages i samarbejde med Solrød Kommune.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Visitator i Visitation og Koordination.  
 
Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Der foretages ingen opfølgning.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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  Du skal have mulighed for forsvarlig opbevaring i læ for vejr og vind samt elstik til opladning.  

 Det anbefales, at du tegner et bugseringsabonnement til brug for persontransport og transport af 
køretøjet til værksted, hvis el-køretøjet skal repareres.  

 Du har selv forpligtelsen til at meddele eget forsikringsselskab, at du ejer et køretøj. 

 Du kan kun modtage kontantbeløb på el-scootere én gang. Det vil sige der ikke ydes hjælp til 
udskiftning. Hvis du ansøger om udskiftning af din el-scooter bevilget med egenbetaling, skal 
kommunen vurderer, om du er berettiget til en el-scooter som et hjælpemiddel uden egenbetaling.   

 
Er der frit valg af leverandør? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Du vælger selv, hvor du indkøber produktet.  
 
Leverandør af ydelsen  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Der er frit valg af autoriseret leverandør.  
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El-scootere med særlig indretning eller med særlig 
kapacitet delvis egenbetaling 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

Servicelovens § 113 stk. 4. 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 

 Borgere med begrænset gangfunktion, der forhindre færden over længere afstande.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

 At kompensere for en betragtelig nedsat gangfunktion.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 At give dig mulighed for at færdes uden for hjemmet – og dermed opretholde en aktiv tilværelse.  

 At gøre dig uafhængig af fx bevilget indkøbsordning, samt dække et elementært bevægelsesbehov og 
give mulighed for selv at opsøge alderssvarende sociale aktiviteter.   

 
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.  

 Etablering af elstik, hvis der er behov for det.   
 

 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Indkøb 

 Drift  
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 Almindelig vedligeholdelse  

 Reparation 

 Udskiftning 

 Diverse tilbehør fx bagageboks, elektrisk tæller/måler og overtræk/garage 
 

 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Der skal være tale om behov for transport flere gange om ugen.  

 El-køretøjet vil øge dit aktivitetsniveau.  

 Alle behandlings- og træningsmuligheder skal være udtømte.  

 Du skal være forbundet med væsentligt besvær at benytte offentlige transportmidler.  

 Det skal vurderes, om dit behov for transport alternativt vil kunne dækkes ved hjælp af selvstændig 
kørsel i egen bil, Movia handicapkørsel, manuel kørestol eller rollator.  

 Du skal have et væsentligt behov for at kunne færdes selvstændigt og for at deltage aktiviteter uden for 
hjemmet.  

 Nuværende gangdistance skal afdækkes af en gangtest. 

 Ansøgning skal underbygges af uddybende oplysningsskema.  

 Der er behov for indhentning af lægeoplysninger.  

 Du skal selvstændigt kunne forflytte sig til og fra el-scooter. 

 Borger 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 du er i stand til at manøvrere el-køretøjet på forsvarlig måde. Du skal være 
trafiksikker. Det bør vurderes om hvorvidt du har kognitive vanskeligheder, der påvirker evnen til at fører 
det bevilgede køretøj forsvarligt. Kommunen kan anmode dig om at deltage i en afprøvning hvis dette er 
relevant for oplysning af sagen. Afprøvning og vurdering foretages i samarbejde med Solrød kommune.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  
 
Hvad koster ydelsen for modtageren? 

Egenbetaling afhænger af produktvalg. Hjælpen udgør 50% af indkøbsprisen på et alm. standardprodukt af 
den pågældende art god max. 10.500 kr.  
 
Der er ingen egenbetaling på særlig indretning eller tilbehør der er nødvendigt i forhold til din 
funktionsnedsættelse.  
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Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 

Der foretages ingen opfølgning.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Du skal have mulighed for forsvarlig opbevaring i læ for vejr og vind samt elstik til opladning.  

 Det anbefales, at du tegner et bugseringsabonnement til brug for persontransport og transport af 
køretøjet til værksted, hvis el-køretøjet skal repareres.  

 Du har selv forpligtelsen til at meddele eget forsikringsselskab, at du ejer et køretøj. 

 Du kan kun modtage kontantbeløb på el-scootere én gang. Det vil sige der ikke ydes hjælp til 
udskiftning. Hvis du ansøger om udskiftning af din el-scooter bevilget med egenbetaling, skal 
kommunen vurderer, om du er berettiget til en el-scooter som et hjælpemiddel uden egenbetaling.   
 

Er der frit valg af leverandør? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Du vælger selv, hvor du indkøber produktet.  
 
Leverandør af ydelsen  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Der er frit valg af autoriseret leverandør.  
.  
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El-scootere uden egenbetaling  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Lov om social service § 113 stk. 5.  

Principafgørelse 40-19 om el-køretøjer. 
Principafgørelse C-4-07 om el-udtag i frostsikker boks.  
Principafgørelse 136-10 om el-udtag 
 
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.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 At kompensere for en ophævet eller stærkt begrænset gangfunktion.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 At give dig mulighed for at færdes uden for hjemmet – og dermed opretholde en aktiv tilværelse.  

 At gøre dig uafhængig af fx bevilget indkøbsordning, samt dække et elementært bevægelsesbehov og 
give dig mulighed for selv at opsøge aktiviteter og sociale kontakter.  
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 3- eller 4-hjulet el-kørestol 

 Specialtilpasning  

 Nødvendigt tilbehør 

 Reparationer 

 Etablering af nødvendigt elstik til opladning af el-køretøjet.  
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Drift fx strømforbrug – dog ydes hjælp til akkumulatorer/batterier.  
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 Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der behov for mere end ét sæt 
årligt. Dokumentation/regning skal foreligge.   

 Diverse tilbehør fx garage/presenning, bagageboks, elektrisk tæller/måler.  
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Du skal have standfunktion og selvstændigt kunne klare forflytning til el-scooter.  

 Der skal være tale om behov for transport flere gange om ugen.  

 El-køretøjet skal øge aktivitetsniveauet og kompensere for stærkt begrænset eller ophævet 
gangfunktion.  

 Alle behandlings- og træningsmuligheder skal være udtømte.  

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

 Det skal vurderes, om dit behov for transport alternativt vil kunne dækkes ved hjælp af selvstændig 
kørsel i egen bil, Movia handicapkørsel, manuel kørestol eller rollator.  

 Du skal have et væsentligt behov for at kunne færdes selvstændigt og for at deltage i aktiviteter uden for 
hjemmet.  

 Nuværende gangdistance skal afdækkes af en gangtest. 

 Ansøgning skal underbygges af uddybende oplysningsskema.  

 Lægefaglig dokumentation.  

 Du skal selvstændigt kunne forflytte dig til og fra el-scooter. 

 Borgere der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), eller tager medicin der kan påvirke deres 
trafiksikkerhed, kan kun bevilges el-kørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at det ikke påvirker evnen 
til at færdes forsvarligt.  

 Det er en betingelse, at du er i stand til at manøvrere el-køretøjet forsvarligt. Du skal være trafiksikker. 
Det skal vurderes, hvorvidt du har kognitive vanskeligheder der påvirker evnen til at føre et køretøj 
forsvarligt. Kommunen kan anmode om, at du deltager i en afprøvning, hvis det er relevant for oplysning 
af sagen. Afprøvning og vurdering foretages i samarbejde med Solrød Kommune.  
 
 

Hvem bevilliger ydelsen? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Visitator i Visitation og Koordination.  
 
Hvad koster ydelsen for dig? 
________________________________________________________________________________________________________ 
Ydelsen er gratis. 



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

19 

  

 
Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 
________________________________________________________________________________________________________ 
Der foretages individuel opfølgning.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Det anbefales, at du tegner et bugseringsabonnement til brug for persontransport og transport af køretøjet til 
værksted, hvis el-køretøjet skal repareres.  
 
Ved misligholdelse af køretøjet kan du miste sin bevilling, og køretøjet vil blive inddraget. 
 
Er der frit valg af leverandør? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Nej. 
 
Leverandør af ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Solrød Kommune vælger leverandør.  
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Knallerter, trehjulede  
 
Lovgrundlag for ydelsen 
________________________________________________________________________________________________________ 
Lov om social service § 113.  
Principafgørelse 40-19 
 
Hvem kan modtage ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Borgere med stærkt begrænset gangfunktion, der forhindrer færden over længere afstande.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
At kompensere for en nedsat gangfunktion.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
At øge din mobilitet, så du 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 – hvis den er bevilget uden egenbetaling efter stk. 5 
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Almindelig drift og vedligeholdelse  

 Lovpligtig ansvarsforsikring 

 Reparation hvis den er bevilget med egenbetaling efter stk. 3. 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Du skal have et væsentligt behov for at færdes over længere afstande.  

 Du skal have et væsentligt behov for at kunne færdes selvstændig og for at fastholde aktiviteter uden for 
hjemmet.  

 Du skal have standfunktion og selvstændigt kunne klare forflytning til knallerten.  

 Der skal være tale om behov for transport flere gange om ugen.  
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 Knallerten skal øge aktivitetsniveauet og kompensere for stærkt begrænset eller ophævet gangfunktion.  

 Alle behandlings- og træningsmuligheder skal være udtømte.  

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

 Behov for transport skal ikke kunne dækkes hensigtsmæssigt på anden vis, fx af to- eller trehjulet cykel, 
et el-køretøj, Movia Flextrafik eller egen bil.  

 Nuværende gangdistance skal afdækkes af en gangtest. 

 Ansøgning skal underbygges af uddybende oplysningsskema.  

 Lægefaglig dokumentation.  

 Borgere der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), eller tager medicin der kan påvirke deres 
trafiksikkerhed, kan kun bevilges el-kørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at det ikke påvirker evnen 
til at færdes forsvarligt.  
Det er en betingelse, at du er i stand til at manøvrere el-køretøjet forsvarligt. Du skal være trafiksikker. 
Det skal vurderes, hvorvidt du har kognitive vanskeligheder der påvirker evnen til at føre et køretøj 
forsvarligt. Kommunen kan anmode om, at du deltager i en afprøvning, hvis dette er relevant for 
oplysning af sagen. Afprøvning og vurdering foretages i samarbejde med Solrød Kommune. 

 Der skal være mulighed for at opbevare knallerten forsvarligt.  
 

 
Hvem bevilliger ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Visitator i Visitation og Koordination.   
 
Hvad koster ydelsen for dig? 
________________________________________________________________________________________________________ 
Ved bevilling efter stk. 5 er ydelsen er gratis.  
Ved bevilling efter stk. 3 er der en egenbetaling på 50 % af prisen på et standardprodukt.   
 
Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 
________________________________________________________________________________________________________ 
Der foretages individuel opfølgning.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Du skal have en lovpligtig ansvarsforsikring.  
Ved ansøgning om 45 km/ knallert skal der foreligge gyldigt førerbevis.  
 
Er der frit valg af leverandør? 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Ved bevilling efter stk. 3 er det dig selv der køber produktet, hos en valgfri leverandør.  
Ved bevilling efter stk. 5 er der ikke frit valg af leverandør.  
 
Leverandør af ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Solrød Kommune. 
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Forhøjerklodser  
 
Lovgrundlag for ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Lov om social service § 113.  
Bevilges altid efter stk. 5 uden egenbetaling, men som et udlån fra kommunen.   
 
Hvem kan modtage ydelsen? 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 Borgere med besvær i at rejse og sætte sig.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 At du bliver i stand til at rejse og sætte sig fra seng, stol og/eller andet.  
 

Hvad er formålet med ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Nedsat kraft og bevægelighed, der gør dig ude af stand til at rejse og sætte sig fra nuværende lave møbler.  
 
Hvad indgår i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Præfabrikeret forhøjer klodser.  
 
Hvem bevilliger ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Visitator i Visitation og Koordination.  

 
Hvad koster ydelsen for dig? 
________________________________________________________________________________________________________ 
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? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Der kan ikke hæves med klodser på drejestole, da de bliver ustabile. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
en stol bliver mere ustabil, når den klodses op. Du kan sætte dig kontrolleret og mest sikkert, hvis stolen står 
op ad en væg. Obs på stolebens udformning.  
Du skal kunne nå gulvet med begge fødder, når du sidder i stolen, ellers vil du glide frem og der vil opstå 
share og risiko for trykskader.  
 
Er der frit valg af leverandør? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Nej 
 
Leverandør af ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Solrød Kommune. 
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Hvilestole                                                     
 
Lovgrundlag for ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Lov om social service § 113 – hvilestol med handicapkompenserende indstillinger  
Lov om social service § 112 – hvilestol med katapultsæde 
Principafgørelse 73-16 
 
 
Hvem kan modtage ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Borgere der ikke kan sidde i andre siddemøbler og som ellers ville være henvist til at opholde sig i sengen. 
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
At understøtte dig i at kunne være deltagende i sociale sammenhænge, hvor du ellers vil være henvist til at 

opholde dig liggende i en seng i andet rum i boligen. 
 

Hvad er formålet med ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 At du får mulighed for at kunne rejse og sætte dig ved egen hjælp. 

 At kunne tilpasse en individuel hvilestol til den aktuelle funktionsnedsættelse. 

 At skabe mulighed for en aflastet siddestilling som variation for den liggende stilling. 

 At gøre det muligt for dig at være deltagende i sociale sammenhænge. 
 

 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 At du uden en hvilestol ville være henvist til at skulle være sengeliggende i en stor del af døgnets timer og 
således være afskåret fra at være deltagende i sociale sammenhænge.  

 Der skal være behov for hvilestol med speciel korrigerende/aflastende polstring eller med specielle 
indstillingsmuligheder.  

 Dit funktionsnedsættelse skal være af en sådan karakter, at det ikke er muligt at benytte en hvilestol med 
standard funktioner. 
 

Hvad indgår i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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 Hvilestol med el-indstillingsmuligheder med en handicapkompenserende funktion, hvor du med nedsat 
funktionsevne ikke kan anvende manuelle indstillingsmuligheder. 

 nødvendige særlige tilpasninger  

 Ved bevilling efter §112 eller § 113 stk. 5 eller 4 indgår støtte til reparation. 
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Alle øvrige hvilestole der findes i almindelig handel med fast højde og indstilleligt ryglæn.  

 Vippeskammel. 

 Reparation ved bevilling efter § SEL §113 stk. 3. 
 
Hvem bevilliger ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Visitator i Visitation og Koordination.  
 
Hvad koster ydelsen for dig? 
________________________________________________________________________________________________________ 
Ved bevilling efter § 113 stk. 5 eller § 112 er ydelsen et udlån fra kommunen.  
Ved bevilling efter § 113 stk. 3 er der en egenbetaling på 50 % af standardprisen.  
 
Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)?   
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Der foretages individuel opfølgning ved bevilling efter §113 stk. 5 eller §112.  
Der foretages ikke opfølgning på bevilling efter § 113 stk. 3, da det efter indkøb bliver din ejendom. 
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 
________________________________________________________________________________________________________ 
Nej.  
 
Er der frit valg af leverandør? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Ved bevilling efter §113 stk. 3 indkøber du selv hvilestolen hos valgfri leverandør.  
Ved bevilling efter §113 stk. 5 er der ikke frit valg af leverandør. 
Ved bevilling efter §112 er der frit valg af leverandør.  
 
Leverandør af ydelsen 
________________________________________________________________________________________________________ 
Solrød Kommune. 
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FORBRUGSGODER § 113B 
 

Midlertidigt behov for hjælpemidler og forbrugsgoder 
generelt 
 
Lovgrundlag for ydelsen 
________________________________________________________________________________________________________ 
Lov om social service § 113b.  
 
Hvem kan modtage ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Borgere med midlertidig funktionsnedsættelse, der ikke er i et behandlingsforløb, hvor regionen skal 
stille hjælpemidlet/forbrugsgodet til rådighed.  

 Borgere som er i et rehabiliteringsforløb iht. Lov om social service § 83A, hvor det vurderes, at 
hjælpemidlet/forbrugsgodet kan fastholde borgeren til sit arbejde eller uddannelse i en midlertidig 
periode.  

 
Hvilket behov dækker ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til 
personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i § 112, stk. 
1, eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt.  

Ved midlertidig nedsat funktionsevne forstås, at der inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til 
bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der alene i en tidsafgrænset periode vil være et behov for at 
afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Formålet er, at du kan fastholde kontakten til:  

 arbejdsmarked 

 uddannelse eller 

 sociale relationer   
 

Bestemmelsen finder anvendelse på alle typer af hjælpemidler, det vil sige såvel engangshjælpemidler som 
genbrugshjælpemidler.  
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Hvad indgår IKKE i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Specielt tilpassede hjælpemidler. 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Hjælpemidlet eller forbrugsgodet skal 

 i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en nedsat funktionsevne 

 i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 

 være nødvendig for at kunne udøve et erhverv.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 
________________________________________________________________________________________________________ 
Visitator i Visitation og Koordination.  
 
Hvad koster ydelsen for dig? 
________________________________________________________________________________________________________ 
Ved bevilling vil hjælpemidlet/forbrugsgodet være et udlån fra kommunen i en tidafgrænset periode uden 

egenbetaling.  
 
Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Der følges op ved bevillingens udløb. 
 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Ja - udlånet kan ikke forlænges medmindre behovet vurderes at være permanent/vedvarende, hvilket kræver 
forudgående visitationsbesøg.  
Det skal fremgå af afgørelsen, for hvor lang en periode det pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode 
tildeles. Det er visitator der foretager denne vurdering på baggrund af en konkret og individuel vurdering, 
herunder også lægelige oplysninger.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Nej.  
 
Er der frit valg af leverandør? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Nej. Da hjælpen ydes som naturalhjælp, finder fritvalgsordningen på hjælpemiddelområdet ikke anvendelse.  
 
Leverandør af ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Solrød Kommune.  
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Midlertidigt behov for bleer 
 
Lovgrundlag for ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
§113B i Lov om Social Service.  
 
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.  

 
Hvilket behov dækker ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 At kompensere for gener i forbindelse med inkontinens.   
 
Hvad er formålet med ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Formålet er, at du kan fastholde kontakten til:  

 arbejdsmarked 

 uddannelse eller 

 sociale relationer 
 

Hvad indgår i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Engangsbleer 

 Fikseringstrusser.  
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Liggeunderlag. 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Hjælpemidlet skal 
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 i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en nedsat funktionsevne 

 i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 

 være nødvendig for at kunne udøve et erhverv.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Visitations- og Koordinationsenheden.  
 
Hvad koster ydelsen for dig? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Ydelsen er gratis  
 
Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Der følges op ved bevillingens udløb. 
 
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.   
Det skal fremgå af afgørelsen, for hvor lang en periode det pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode 
tildeles. Det er sagsbehandleren der foretager denne vurdering på baggrund af en konkret og individuel 
bedømmelse, herunder også lægelige oplysninger.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Nej.  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Er der frit valg af leverandør? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Nej, da hjælpen ydes som naturalhjælp, finder fritvalgsordningen på hjælpemiddelområdet ikke anvendelse.  
Leverandør af ydelsen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Abena.   
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