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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 genbrugelige hjælpemidler er en oversigt over de ydelser som Solrød Kommune som 
udgangspunkt tilbyder inden for genbrugelige hjælpemidler.    

Alle borger 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.  
 

Indledning  
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Visitation og Koordination tilretter løbende kvalitetsstanden ved behov. Ved væsentlige ændringer i 
kvalitetsstandarden skal disse politisk godkendes, inden kvalitetsstanden tilrettes.   
 
Lovgrundlag for ydelsen  

Hjælpemidler bevilges efter Servicelovens §§112, §113 A og §113B samt Ankestyrelsens retningsgivende 
principafgørelser.  

Afgørelserne træffes med udgangspunkt i kommunens politisk vedtagne serviceniveau.  
De hjælpemidler, der bliver bevilget, tager primært udgangspunkt i kommunens indkøbsaftaler og 
tilgængelige hjælpemidler på hjælpemiddeldepotet.  
 
Lov om social service § 112.  
 
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven nr 1247 af 
13/11/2017 
 
Hvem kan få bevilget et hjælpemiddel?  

Personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for hjælpemidler til at kunne 
foretage væsentlige aktiviteter i dagligdagen.  
Ved varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne kræves det at:  

 der ikke er udsigt til bedring inden for en overskuelig fremtid.  

 behandlingsmulighederne skal være udtømte.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. 
Hjælpemidlet skal gøre dig i stand til at gennemføre en aktivitet helt eller delvist selvstændigt. 

 Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet. Der skal være tale om en 
hyppig tilbagevendende aktivitetsudførelse jævnligt fordelt over hele året og i løbet af ugen.  

 Hjælpemidlet skal være nødvendigt for at kunne udøve et erhverv.  
 

 
Hvad indgår i ydelsen? 

 Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet specielt med henblik på at kompensere for en varig fysisk 
eller psykisk funktionsnedsættelse. 

 Får du bevilget et hjælpemiddel af kommunen, er det et udlån fra kommunen, som skal returneres, når 
du ikke længere har behov det. 

 Hvis hjælpemidlet går i stykker, er det kommunen der reparerer eller udskifter det.    
 
Hvad indgår ikke i ydelsen? 

Hjælpemidler til træning eller arbejdsrelaterede hjælpemidler.  
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Der kan ikke bevilges hjælpemidler ved midlertidig funktionsnedsættelse, ved udredningsforløb i kommunen 
eller i de situationer hvor regionen skal stille hjælpemidlerne til rådighed efter Sundhedsaftalen.  
 
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som du selv har anskaffet, inden bevillingen er givet.  
 
Hvordan ansøger du om hjælpemidler? 

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, der 
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 en 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 ved oplysning af din sag, træffes en afgørelse på det foreliggende 
grundlag, og de manglende oplysninger kan resultere i et afslag. Kommunen skal oplyse om denne 
konsekvens, inden der træffes en afgørelse.  

 
Vedligeholdelse, reparation og udskiftning  

 Du skal selv vedligeholde det lånte hjælpemiddel og betale udgifter til drift, rengøring og 
vedligeholdelse.  

 Reparation og udskiftning af et hjælpemiddel ydes af kommunen efter behov.   

 Batteriskift bevilges, når batterierne ikke kan købes i almindelig handel, og når det drejer sig om 
batterier, som du ikke kan eller bør udskifte selv.  

 

http://www.solrod.dk/
http://www.borger.dk/
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Er der frit valg af leverandør?  

Kommunalbestyrelsen har indgået indkøbsaftaler med leverandører for visse typer af hjælpemidler.   
Mulighed for frit valg af leverandør giver dig mulighed for selv at indkøbe et dyrere hjælpemiddel fra anden 
leverandør imod egenbetaling af merprisen.  
Ved brug af frit valg af leverandør skal du selv afsøge markedet vedrørende hjælpemidler og leverandører. 
Kommunen kan maximalt yde støtte med et beløb svarende til den pris, som kommunen kan anskaffe 
hjælpemidlet til. Visitator vurderer, inden der ydes støtte, om produktet opfylder dine specifikke behov.  
Adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er 
fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker selv at anskaffe. 
 
Din eventuelle egenbetaling ved frit leverandørvalg skal ved tilbagelevering af hjælpemidlet til kommunen, 
inden 4 år regnet fra købstidspunktet, udbetales til dig efter fradrag af 2.850 kr. inkl. moms og nedskrivning 
med 1/48 for hver måned, der er gået, fra den dag kvittering forelå. Det er en betingelse, at hjælpemidlet har 
fået en generelt forøget anvendelighed også for andre end dig. Egenbetaling på op til 2.850 kr. udbetales 
ikke ved tilbagelevering af hjælpemidlet. 
 
Tidsafgrænset udlån af hjælpemidler i forbindelse med midlertidigt nedsat 
funktionsevne udlånes efter Serviceloven §113b  
 

Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsafgrænset periode til 
personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte efter § 112 
stk. 1 eller § 113 stk. 1, i øvrigt er opfyldt.  

Hensigten er:  

 Fastholdelse på jobbet og under uddannelse med udgangspunkt i den enkeltes behov.  

 Undgå social isolation 
 
Ved bevilling vil det være et udlån fra kommunen i en tidafgrænset periode uden egenbetaling.  
 
Midlertidigt udlån af hjælpemidler i forbindelse med et rehabiliteringsforløb. 
Serviceloven § 83a  

Kommunalbestyrelsen skal efter Lov om social service § 83a tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset 
rehabiliteringsforløb til dig med nedsat funktionsevne, hvis det vurderes at kunne forbedre din funktionsevne 
og dermed nedsætte dit behov for hjælp. Kommunen er forpligtiget til at stille hjælpemidler midlertidigt til 
rådighed til dig i et rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at du kan blive helt eller delvist selvhjulpen inden 
for et eller flere af fokusområderne.  
 

Midlertidigt udlån af hjælpemidler til borgere med en genoptræningsplan. 
Sundhedsloven §140  

Kommunalbestyrelsen skal efter Sundhedsloven § 140 tilbyde genoptræning til dig, der efter udskrivning fra 
sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. I den forbindelse skal du have stillet de 
hjælpemidler til rådighed, der er brug for i forbindelse med genoptræningen.  
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Klage 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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Genbrugshjælpemidler 
 
HJÆLPEMIDLER VED TRYKSÅR, SIDDEKORRIGERING OG SANSESTIMULERING 
 

Puder, tryksårsforebyggende uden luft 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere der har tryksår eller er tryksårstruet.  

 

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  

 Specialpuder 

 Specielle lejringspuder fx hælpuder  

 Tilbehør til pude fx ekstra betræk, inkontinensbetræk.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelige hovedpuder i trykaflastede materiale/viscoelastisk skum. 

 Skumgummi ring 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

At du har tryksår eller har en lidelse der medfører at du er tryktruet.  
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Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination. 

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger en anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  

 

Hvordan følges op på ydelsen? 

Der foretages individuel opfølgning.  

 

Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

Nej.  

 

Er der frit valg af leverandør? 

Ja.  

 

Leverandør af ydelsen 

Solrød Kommune.  
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Puder tryksårsforebyggende med luft 
 

Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse og/eller borgere der er tryksårstruet eller har tryksår.  

 

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? 

 Luftpuder 

 Pumpe 

 Tilbehør til pude fx ekstra betræk og inkontinensbetræk.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Alle andre typer puder.  

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du skal være tryksårstruet og/eller allerede have tryksår.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger en anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
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Hvordan følges op på ydelsen? 

Puder med luft skal altid individuel tilpasses snarest efter levering – og løbende efter behov. 

 

Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

Nej.  

 

Er der frit valg af leverandør? 

Ja.  

 

Leverandør af ydelsen 

Solrød Kommune.  
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Puder - siddestillingskorrigerende med luft 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 
Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse som har behov for at få korrigeret siddestillingen. 
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for nedsat siddende kraft/balance og nedsat blodomløb.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At korrigere siddestillingen hos dig, så det bliver muligt at sidde stabilt.  

 
Hvad indgår i ydelsen? 

 Luftpuder 

 Pumpe 

 Tilbehør til pude fx ekstra betræk og inkontinensbetræk.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Alle andre typer puder.  

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 

 Du skal have en ustabil siddestilling eller et skævt bækken som kræver korrektion af siddestillingen.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger en anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
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Hvordan følges op på ydelsen? 

Puder med luft skal altid individuel tilpasses snarest efter levering – og løbende efter behov. 

 

Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

Nej.  

 

Er der frit valg af leverandør ? 

Ja.  

 

Leverandør af ydelsen 

Solrød Kommune.  
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Madrasser, tryksårsforebyggende 
 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 
Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere der er tryktruede eller allerede har tryksår. 
 
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, dynamisk (vekseltryk) top eller helmadras. 

 Hybridmadrasser (kan bruges både statisk og dynamisk). 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig skummadras 

 Syntetisk eller medicinsk lammeskind 

 Alminelig topmadras 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 At du har tryksår eller har en lidelse der medfører, at du er tryktruet.  

 Valg af madrastype afgøres ud fra en faglig vurdering, samt en risikoscoring ud fra Bradens skala.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger en anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  

 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 

Individuelle behov for opfølgende kontakt, vurderes af visitator i Solrød Kommune.  

 

Er der afledte forhold  at tage hensyn til? 

 Både statiske og dynamiske madrasser kræver vedligeholdelse samt pumpe.  
 

Er der frit valg af leverandør? 

Ja.  

 

Leverandør af ydelsen 

Solrød Kommune. 
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Sansestimulerende dyne / Vægtdyne 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 
Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med søvnforstyrrelser som en følge af den lidelse borgeren har og deraf væsentlig nedsat psykisk 

og/eller fysisk funktionsevne.  

 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

Vægtdynen skal afhjælpe væsentlige søvnforstyrrelser, der er en følge af den lidelse du har. Brug af vægtdyne 
skal medføre øget aktivitet i dagligdagen.  
 
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 At du opnår lindring og/eller afhjælpning af de søvnforstyrrelser, der er en følge af den lidelse du har, så 
du opnår en øget aktivitet i dagligdagen.  

 At du opnår et større overskud og øget aktivitet til at overkomme din dagligdag. Det kan fx være i forhold 
til arbejdsliv, skoleliv, leg, familiære sammenhænge og/eller øvrige gøremål i hverdagen af mere personlig 
karakter som fx spisning og påklædning. 
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Vægtdyne  

 Inkontinensbetræk 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Dynebetræk 

 

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 

 Der skal foreligge sundhedsfaglig dokumentation for en varig lidelse. 
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 Der skal være søvnforstyrrelser som følge af en lidelse. 

 Vægtdynen skal benyttes som en integreret del i dagligdagen. 

 Ved at benytte vægtdynen optimeres din evne til aktiv deltagelse og overskud i dagligdagen. 

 Der skal foreligge dokumentation for effekten af brugen af kugledynen. Herunder skal der være 
beskrevet funktionsnedsættelser i din dagligdag, som afhjælpes af den bedre søvn. Fx bliver du bedre til 
at kompensere for dine omfattende koncentrationsvanskeligheder, din motoriske uro og/eller 
manglende overskud til at fungere socialt i dagligdagen. 
 
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling. 
 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 

Individuelle behov for opfølgende kontakt, vurderes af visitator fra Solrød Kommune. 

 

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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Tyngdevest og kugle-/kædevest  
 
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 

 At du opnår øget aktivitet i dagligdagen.   
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Tyngdevest 

 Kuglevest 

 Kædevest 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med væsentlig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.   

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 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 du 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 dig.  

 Spørgeskema om anvendelse og effekt af vægtvest skal være udfyldt og returneret til Visitation og 
Koordination.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis, såfremt at du ikke vælger en anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 

Individuelle behov for opfølgende kontakt, vurderes af visitator fra Solrød Kommune. 

 
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.  

 At du får en væsentlig lettelse af den daglige tilværelse.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Kuglepude 

 Inkontinensbetræk 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med væsentlig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.  

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 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 du ikke formår at udføre dagligdags gøremål 
og/eller ikke kan indgå i sociale relationer.  

 Brug af kuglepuden skal lette den daglige tilværelse for dig.  

 Spørgeskema om anvendelse og effekt af kuglepuden skal være udfyldt og returneret til Visitation og 
Koordination.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  

 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 

Individuelle behov for opfølgende kontakt, vurderes af visitator fra Solrød Kommune. 

 

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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HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE 
 

Flytbare toiletstole med og uden hjul  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  

 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du kan klare toiletbesøg selvstændigt.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At klare toiletbesøg på trods af nedsat gangfunktion, med mulighed for toiletplacering tæt på sengen.   
 
Hvad indgår i ydelsen? 

 Toiletstol med hjul, kipfunktion.  

 Toiletstol uden hjul. 

 Toiletstol med drivhjul  

 Tilbehør og specialtilpasning 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Der kan bevilges toiletstol til dig, der har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig, samt til dig der 
på grund af nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet.  

 Toiletstole med kipfunktion bevilges, hvis du har nedsat bevægelighed og ikke kan sidde opret.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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 i boligen.  
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Toiletløfter, elektrisk  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. 
  

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du kan klare toiletbesøg med og uden hjælp, og dermed i videst muligt omfang blive mere selvhjulpen.  
 
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan sætte/rejse dig selvstændigt fra toilettet.    
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Elektrisk toiletløfter 

 Specialtilpasning 

 Etablering af nødvendigt el-stik 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Driftsomkostninger 

 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du skal blive mere selvhjulpen med hensyn til toiletbesøg, og behovet skal ikke kunne afhjælpes på 
anden måde.  

 Bevilliges i særlig tilfælde, hvor dine nedsatte funktioner udelukker brug af bade-toiletstol eller alm. 
toiletforhøjer.  

 Toiletløfteren skal kunne tilsluttes el.  
 
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis, såfremt at du 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? 

Ja 

 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Armlæn som monteres på toilettet (supporter) 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.   
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du kan klare toiletbesøg med og uden hjælp, og dermed i videst muligt omfang blive mere selvhjulpen.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan sætte /rejse dig fra toilettet.   
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Toiletbræt med armlæn 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

Du skal have behov for støtte for at kunne rejse og sætte dig på toilettet.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.   

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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 
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Toiletforhøjer 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. 
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du kan klare toiletbesøg med/uden hjælp, og dermed i videst mulig omfang blive mere selvhjulpen.   
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan sætte /rejse dig fra toilettet.   
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Fastmonterede toiletforhøjer med/uden armlæn  

 Fritstående toiletforhøjer med armlæn 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Løs toiletforhøjer fx toiletring og toiletkrans.  

 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

Du kan ikke uden store vanskeligheder rejse og/eller sætte dig på toilettet.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.   

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger en 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 er vigtigt at være opmærksom på, at du stadigvæk kan have begge fødder placeret i gulvet 
med flad fod.  

 En for høj toiletforhøjer kan give urin- og afføringsproblemer.  
 

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.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du får mulighed for at bade og/eller varetage anden personlig hygiejne selvstændigt.   
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan bade på trods af nedsat funktion.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Badestol med hjul, kipfunktion 

 Badestol med hjul, eleverbar 

 Badebænk/taburet 

 Badebræt til kar  

 Badekarsindsats  

 Badekarssæde, drejeligt  

 Specialtilpasning/tilbehør 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 at du kan kun tage/få bad siddende.  

 at du er i faldrisiko ved at tage bad stående.  
 
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.   

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt at du 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 
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MOBILITETSHJÆLPEMIDLER  
 

Albuestokke 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At øge din mobilitet, så du kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat gangfunktion.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Albuestokke, enkeltindstillelige. 

 Albuestokke, dobbeltindstillelige. 

 Underarmsstøtte 

 Fire- eller fempunktsstokke.  

 Tilbehør/specialtilpasning.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Sammenklappelige stokke 

 Stokke der ikke kan indstilles.  
 
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 Visitation og Koordination.   
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Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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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Gangbukke 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med nedsat gangfunktion.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At øge din mobilitet, så du kan færdes selvstændigt – primært indendørs.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat gangfunktion. 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Højdeindstillelig gangbuk 

 Evt. en kurv 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 at du ikke kan færdes uden risiko for fald. 

 at du ikke kan færdes sikkert med stok eller rollator.  
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.   

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis såfremt du 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? 
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 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.  

 Hvis er i flere plan kan der ved behov, bevilges gangbuk til brug på hver etage.   
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Rollator  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance.   

 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At øge din mobilitet, så du kan færdes selvstædigt indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv 
tilværelse.     

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat gangfunktion.   
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Rollatorer med 4 hjul  

 Èn-håndsrollator 

 Rollator med Parkinson tilpasninger 

 Tilbehør til rollator 
  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Din gangfunktion bliver mere sikker ved brug af rollator. 

 Du opnår en længere gangdistance ved brug af rollator.  
 

Ekstra rollator kan bevilliges:  

 I de tilfælde hvor rollatoren anvendes både inde- og udendørs, men hvor det er fundet med risiko for dig 
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 du ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind og ud af boligen. 
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 Hvis din bolig er indrettet, så du skal færdes på flere etager.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.   

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Børn med fysisk funktionsnedsættelse.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At give dit barn med handicap 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 er formålet med ydelsen? 

At kompensere for manglende gang- og standfunktion, så barnets uhensigtsmæssige gangmønster 
korrigeres, og barnet får fuld vægtbæring.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Specielt gangstativ 

 Tilbehør  
 
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.  

 At barnet i det daglige udviser initiativ til aktiviteter og handlinger.  

 At gangstativet dagligt kan medbringes til og fra børnehave/skole.  
 
Under afprøvning skal det sikres at:  

 kvaliteten i barnets gangfunktion bliver bedre end i en anden type gangredskab (billigere). 
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 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 Visitation og Koordination.   

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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? 

 Om 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.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med nedsat gangfunktion og nedsat balance. 

 Borgere der har behov for støtte af kropsvægten og som skal aflaste armene.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At øge din mobilitet, så du kan færdsselvstændigt indendørs/udendørs – og dermed opretholde en aktiv 
tilværelse.    

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat gangfunktion.  
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Gangvogne med kropsstøtte  

 Tilbehør  
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 At du ikke kan færdes inde eller udendørs uden risiko for fald.  

 At du ikke er i stand til at færdes inde eller udendørs med gangbuk eller rollator.  
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.   

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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.  
 
 

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.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At skabe mulighed for at deltage i en meningsfuld og væsentlig stående aktivitet.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat/ophævet standfunktion. 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Fast ståstøtte-stativ 

 Vipbar ståstøtte- stativ med el eller hydraulisk funktion 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

At du har nedsat/ophævet standfunktion. 
 

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  

 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 

Individuelle behov for opfølgende kontakt vurderes af visitator fra Solrød Kommune. 

 

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 
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Cykler, trehjulede  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
Principafgørelse 40-19 
 

 

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.   

 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At dække et elementært bevægelsesbehov og give mulighed for selv at opsøge aktiviteter, sociale 
kontakter og muliggøre udførelse af daglige gøremål.   

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat gangfunktion.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Trehjulede cykler  

 Specialtilpasning 

 Tilbehør  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig drift og vedligeholdelse fx skal du selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger og dæk.  

 Ladcykler med og uden el, samt tohjulede el-cykler betragtes jf. principafgørelse 40-19, som sædvanligt 
indbo på linje med traditionelle tohjulede cykler.   

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 At du har begrænset gangfunktion 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.  
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 Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, fx ved offentlig transport, Movia-
handicaptransport eller i egen bil.  

 Du skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle.  

 på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap er du 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 alderssvarende aktiviteter som du ellers ville være afskåret fra.  

 Du skal ikke kunne benytte en el-scooter, som er et billigere hjælpemiddel.  
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.   

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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? 

 Du skal kunne orientere sig i trafikken. 
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune  
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Cykler, trehjulede med el-hjælpemotor 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service. Principafgørelse 40-19 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance.  

 Borgere med nedsat hjerte og/eller lungefunktion, kombineret med nedsat gangfunktion.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At dække et elementært bevægelsesbehov og give mulighed for selv at opsøge aktiviteter, sociale 
kontakter og muliggøre udførelse af daglige gøremål.   

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat gangfunktion.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Trehjulet cykel med el-hjælpemotor 

 Specialtilpasning 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig drift og vedligeholdelse fx skal du selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger og dæk.  

 Ladcykler med og uden el samt tohjulede el-cykler betragtes jf. principafgørelse 40-19, som sædvanligt 
indbo på linje med traditionelle tohjulede cykler.   

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 At du 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.  

 Du skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle.  
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 Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande, og/eller for at 
kunne deltage i aktiviteter du ellers ville være afskåret fra.  

 Der skal være opbevaringsmuligheder for trehjulet cykel med el-hjælpemotor.  
 

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.   

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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? 

 Du skal kunne orientere dig i trafikken. 
 
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Cykler, trehjulede hånddrevne  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance.  

 Borgere med gode kræfter i arme og overkrop.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At dække et elementært bevægelsesbehov og give mulighed for selv at opsøge aktiviteter, sociale 
kontakter og muliggøre udførelse af daglige gøremål.   

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat gangfunktion. 
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Trehjulet hånddrevet cykel 

 Specialtilpasning 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig drift og vedligeholdelse fx skal du selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger og dæk.  

 Udskiftning af luftfyldte dæk til punkterfrie dæk.  
 

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. 
 

 Du skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle.  
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 På grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap er du ikke i stand til at benytte hverken en 
almindelig tohjulet cykel eller en trehjulet 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, du ellers ville være afskåret fra.  

 Det er en betingelse, at du skal være trafiksikker. Det bør vurderes, om hvorvidt du har kognitive 
vanskeligheder der påvirker evnen til at føre 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 dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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? 

 Du 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. Principafgørelse 23-11 & Principafgørelse C-31-03 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Blinde eller svagtsynede 

 Børn eller voksne med koordinationsvanskeligheder og/eller psykiske vanskeligheder.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At dække et elementært bevægelsesbehov og muligheden for at opsøge aktiviteter og sociale kontakter.   
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat evne til at cykle selvstændigt.   
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Tandemcykel 

 Specialtilpasning 

 Tilbehør 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig drift og vedligeholdelse fx skal du selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger og dæk.  

 Udskiftning af luftfyldte dæk til punkterfrie dæk.  
 

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 Visitation og Koordination.  
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Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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 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 
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Kørestole, manuelle – Standard (transportkørestol)  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion.  

 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

Øge din mobilitet, så der bliver mulighed for at færdes i og uden for hjemmet, og dermed opretholde en 
aktiv tilværelse fx i forhold til daglige gøremål og sociale kontakter.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion.    
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Krydsrammestol 

 Specialtilpasning 

 Tilbehør 
 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig vedligeholdelse fx lapning, dog ydes hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end 
et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge.  

 Udskiftning af luftfyldte dæk til punkterfrie dæk.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Behovet kan ikke dækkes af rollator.  

 Du har som udgangspunkt et behov for kørestol flere gange om ugen.  
 

 Der skal være behov for manuel kørestol til aktiviteter/færden uden for boligen, som du uden kørestol 
ville være afskåret fra at deltage i.  
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Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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 et dørtrin og/eller opsætte rampe ved indgangsdør.  
 

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.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion.  

 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

Øge din mobilitet, så der bliver mulighed for at færdes i og uden for hjemmet, og dermed opretholde en 
aktiv tilværelse fx i forhold til daglige gøremål og sociale aktiviteter.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion.    
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Krydsrammestol 

 Fastrammestol 

 Specialtilpasning 

 Tilbehør 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig vedligeholdelse fx lapning, dog ydes hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end 
et sæt årligt.  

 Udskiftning af luftfyldte dæk til punkterfrie dæk.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du har behov for specielt lette køreegenskaber for ved egen hjælp at kunne betjene kørestolen og dermed 
blive selvhjulpen.  
 

 Du har behov for individuel indstilling af kørestolens funktioner, der vanskeliggør brugen af en 
standardkørestol.  

 Du har svært ved at foretage forflytninger, hvilket medfører at kørestolen også benyttes som stol i løbet af 
dagen.  



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

57 

  
 

 Hvis kørestolen ofte skal løftes ind og ud af bilen kan der tages hensyn til kørestolens vægt.  
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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  
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Kørestole, manuelle – Komfort 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion, som samtidig har behov for at skifte siddestilling i 
løbet af dagen.  

 Borgere der har behov for speciel kropsstøtte.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At give dig mulighed for at opretholde den siddende stilling i længere tid og således kunne være 
deltagende i dagligdags aktiviteter i og uden for hjemmet.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en ophævet gangfunktion og nedsat siddende stabilitet med behov for højt ryglæn og 
nakkestøtte.     
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Manuelle komfortkørestole 

 Specialtilpasning 

 Tilbehør 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig vedligeholdelse, dog ydes hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. 
Dokumentation skal foreligge.  

 Udskiftning af luftfyldte dæk til punkterfrie dæk.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du har behov for særlig komfort og behov for korrektion af siddestilling i løben af dagen.  

 Du kan ikke ved egen hjælp skifte stilling i kørestolen og har derfor behov for kipfunktioner.  
 

 Du har behov for individuel indstilling af kørestolens funktioner, der vanskeliggør brugen af en 
standardkørestol.  
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 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 Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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.  

 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.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med ophævet eller væsentlig nedsat standfunktion.  

 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At give mulighed for at være aktiv i stående stilling i forbindelse med aktiviteter eksempelvis i køkkenet 
eller ved indkøb, så du selvstændigt kan tage ting ned fra hylderne i butikkerne  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en ophævet standfunktion.      
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Manuel betjent kørestol 

 joystik styret kørestol 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Drift  

 Udskiftning af luftfyldte dæk til punkterfrie dæk.  
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.  

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Ståfunktionen skal være væsentlig for at du selvstændigt kan udføre funktioner i dagligdagen.  
 

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis, såfremt du 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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Kørestole, manuelle – Énhåndsbetjent 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion, kombineret med nedsat kraft i den ene side af 

kroppen.  

 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At give dig mulighed for at færdes i og uden for hjemmet – og dermed kunne deltage i 
dagligdagsaktiviteter.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion 
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Betjening med dræsine 

 Betjening med dobbelt drivringe 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig vedligeholdelse fx lapning af dæk og slanger. Dog ydes hjælp til slanger og dæk, hvis der er 
behov for mere end et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge.  

 Udskiftning af luftfyldte dæk til punkterfrie dæk.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 At du ikke ved egen hjælp kan manøvrere en almindelig kørestol.  

 Det er en forudsætning, at du kan manøvrere kørestolen ved egen hjælp.  
 

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis, såfremt du 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.  

 Reparationer kan efter særlig aftale med Visitations- og Koordinationsenheden bestilles direkte hos 
forhandler.   

 

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.  
 

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. 
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At give dig mulighed for at færdes i hjemmet – og dermed opretholde en aktiv tilværelse.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en ophævet gangfunktion. 
 
Hvad indgår i ydelsen? 

På baggrund af en vurdering af dit 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  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Drift – dog ydes hjælp til akkumulatorer/batterier 

 Almindelig vedligeholdelse, dog ydes hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. 
Dokumentation i form af kopi af betalt regning, skal foreligge. 

 Kørestolstaske  

 Bagageboks 

 Punkterfrie dæk (flexeldæk). 
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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.  

 Der skal være mulighed for at kunne opbevare el-kørestolen indendørs.  

 Hvis du har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler) kan du kun bevilges el-kørestol, hvis det 
lægeligt dokumenteres, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker din evne 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 dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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.  

 nødvendige reparationer af elektronikken kan efter særlig aftale med Visitations- og 
Koordinationsenheden bestilles direkte hos forhandler.  

 

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.  
 

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.  

 Borgere der har behov for at transportere sig selvstændigt både i og uden for hjemmet.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At give dig mulighed for at færdes i og/eller uden for hjemmet – og dermed opretholde en aktiv tilværelse.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

På baggrund af en vurdering af dit 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  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Drift – dog ydes hjælp til akkumulatorer/batterier. 

 Udskiftning af luftfyldte dæk til punkterfrie dæk. 

 Almindelig vedligeholdelse, dog ydes hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. 
Dokumentation i form af kopi af betalt regning, skal foreligge. 

 Kørestolstaske  
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 Bagageboks 
 

 
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 uden for hjemmet.  

 El-kørestolen skal i væsentlig grad kunne medvirke til en større grad af selvhjulpenhed.  

 Det er en betingelse, at du 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.  

 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 føre 
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 dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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 en udendørs rampe til adgangsdør. 

 Det anbefales, at du tegner et Falck abonnement til brug for persontransport og transport af kørestol til 
værksted, hvis kørestolen skal repareres.  
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 Reparationer af elektronikken kan efter særlig aftale med Visitations- og Koordinationsenheden bestilles 
direkte hos forhandler.  

 
 

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.  
 

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 
håndtere monteringen samt afmonteringen af hjælpemotoren.  

 Borgere der er afhængige af kørestol, men som pga. kognitive begrænsninger eller andre grunde 
ikke er kandidat til el-kørestol, og hvor en anden person bistår i de tilbagevendende aktiviteter, der 
kræver brug af hjælpemotor.  

 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

 At lette kørsel med en tung kørestol, så du selvstændigt kan køre længere distancer siddende i din 
manuelle kørestol, uafhængig af hjælper til at skubbe kørestolen.  

 At lette kørsel med en tung kørestol så eventuelle pårørende/ægtefælle/anden person kan manøvrere 
kørestolen, så du kan være deltagende i aktiviteter af væsentlig betydning for dig, som du ellers ville være 
afskåret for at deltage i.   

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 At du uden hjælper bliver i stand til at færdes udendørs siddende i din manuelle kørestol eller 

 At det bliver muligt for hjælper/ægtefælle/anden person, at manøvrere med kørestolen såvel inde som 
udendørs.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Hjælpemotor du selv kan montere på din manuelle kørestol.  

 Hjælpemotor ægtefælle/hjælper nemt kan montere på den manuelle kørestol.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du sidder permanent i manuel kørestol, og er ikke i stand til at manøvrere den over længere afstande.  
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 Du har et væsentligt behov for at færdes udendørs. Et færdselsbehov der ikke kan dækkes på anden vis 
eksempelvis med MOVIA-kørsel, el-kørestol eller el-køretøj.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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? 

 Hjælpemotoren kan være tung at af- og påmontere.  
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Klapvogne, børn 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Børn med fysisk funktionsnedsættelse. 
  

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At dit barn med gangbesvær, ud over den normale alder med behov for transport i klapvogn, kan blive 
transporteret over længere afstande udendørs, for på den måde at kunne være deltagende i 
alderssvarende sociale sammenhænge, som det ellers ville være afskåret fra. 

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion. 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Specialklapvogn 

 Specialtilpasning 

 Tilbehør  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Standardklapvogn og udstyr.  

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 At dit barn ikke er i stand til at benytte en klapvogn købt i almindelig handel på grund af manglende krops- 
og/eller hovedstøtte.  

 At  dit barn ikke er i stand til at gå ture udendørs, og er over den alder hvor børn normalt benytter klapvogn.  
 
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis, såfremt du 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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Kravler og rullebræt, børn  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Børn med fysisk funktionsnedsættelse.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At dit barn selvstændigt kan bevæge sig rundt indendørs.   
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Kravle og rullebræt.  

 Specialtilbehør  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

At dit barn ikke er i stand til at bevæge sig indendørs ved egen hjælp.  
 
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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? 

 



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

74 

  
 

 Det kan være nødvendigt at fjerne 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.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

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

At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Glidelagner 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du bliver i stand til selvstændigt at forflytte dig i sengen.  
 
Ekstra glidelagen kan bevilges:  
 

 Når du er sengeliggende i det meste af døgnet.  

 Når der er behov for hyppig skift af sengetøj.  
 

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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 letter mobiliteten i sengen, hvis du vælger at iføre sig glat nattøj.  

 Det letter mobiliteten i sengen, hvis du kan benytte satinlagner. Satinlagner skal du selv anskaffe.   
 

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.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. 
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At gøre det muligt for dig at forflytte dig. 
 

Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for nedsat standfunktion.     
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Glidebrætter  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

Du bliver i stand til selvstændigt at forflytte dig fx fra seng til kørestol.  
 
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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 
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Rebstiger, sengebånd og fritstående galger 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. 
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

 At du kan skifte stilling i sengen uden hjælp.  

 At give dig mulighed for at forflytte dig ud af sengen.   
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for nedsat muskelkraft.   
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Rebstiger  

 Sengebånd  

 Fritstående galge  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du bliver i stand til ved egen hjælp at skifte stilling i sengen.  

 Kan give dig mulighed for at forflytte dig ud af sengen.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 
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Der foretages individuel opfølgning.  

 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 Rebstige og sengebånd betragtes som engangshjælpemiddel, der ikke skal leveres tilbage. 

 Ved halvsidig lammelse kan det være kontraindiceret at udstyre dig med énhåndsløsninger. 

 Ved valg af fritstående galger, skal sengen være med frihøjde under bunden.  
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Mobility-stok og markeringsstok 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Blinde og svagtseende borgere.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du kan blive gjort opmærksom på forhindringer og niveauforskelle, og derved vil kunne færdes 
selvstændigt udendørs.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for nedsat syn.   
 

Hvad indgår i ydelsen? 

På baggrund af en vurdering af dit behov tages stilling til bevilling af:  

 Mobility-stok  

 Markeringsstok 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

Du ikke er i stand til at færdes sikker inde eller udendørs. 
 
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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 afholdte forhold at tage hensyn til? 

Nej 

 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Førerhund  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Personer, som har nedsat syn svarende til 1/60 eller manglende syn.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

 At give dig 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 du kan få mulighed for at færdes på nye og ukendte steder.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for manglende eller væsentligt nedsat syn.  
 

 
Hvad indgår i ydelsen? 

 Førerhund – indkøb, træning, udstyr, problemløsning.  

 Deltagelse i tre dages kursus, hvor din 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 dit hjem, og hvor førerhundsinstruktør træner 
sammen med dig i at færdes udendørs med førerhund.  

 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Dyrelægeregninger  

 Lovpligtig forsikring  

 Mad m.m.  
 

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Det er en betingelse, at der foreligger en positiv og velbegrundet skriftlig anbefaling fra leverandøren.  
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 For førstegangsansøgere er det en betingelse, at du har gennemgået et tre dages kursus, afholdt.  
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Hvordan følges op på ydelsen ? 

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 
behjælpelige med at søge om dispensation.  

Det kan undertiden blive nødvendigt at flytte en førerhund til en ny førerhundsbruger. Ved en sådan 
omplacering af førerhund anvendes særlige beregningsregler for fastansættelse af hundens pris. Der 
sker refusion for en returtagen førerhund, der omplaceres i en anden kommune inden for følgende 
brugsperioder 0-2 år: 75 % 2-4 år: 50 % 4-5 år: 25 % af købsprisen, der af den nye 
modtagerkommune betales til afgiver kommunen. Refusionsaftalen bygger på, at en førerhund har 
en forventet levetid på otte år.  
Prisen for førerhunde følger de til enhver tid gældende satser.  

 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune  
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Servicehund 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service. principafgørelse 49-18 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Psykisk sårbare borgere med en varig diagnose, hvor det vurderes, at der ikke findes alternative 
tilbud inden for den almindelige behandling, og hvor alt andet er afprøvet. 

 Borgere med varig fysisk funktionsnedsættelse, der pga. sin begrænsede fysiske formåen har brug 
for de ydelser, hunden kan trænes op til at levere, og således blive mere uafhængig af anden 
hjælper. 

 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

 At give dig med fysisk funktionsnedsættelse eller den psykisk sårbarhed et redskab til at mestre egen 
tilværelse, opnå større bevægelsesfrihed og uafhængighed i forbindelse med færden i hjemmet samt i det 
offentlige rum - såvel inde som udendørs, og dermed medvirke til at lette din hverdag.  

 At medvirke til at give dig med fysisk funktionsnedsættelse/psykisk sårbarhed mulighed for at færdes i 
samfundet og tage del i almindelige daglige aktiviteter, som du ellers ville være afskåret fra pga. din 
sårbarhed/fysiske funktionsnedsættelse.  

 At hjælpe dig med at abstrahere fra og tackle fx angstanfald. 

 At skabe mulighed for at udføre meningsgivende aktiviteter samt leve et liv som andre på samme alder. 

 At bryde isolation og skabe mulighed for deltagelse i eksempelvis skolegang, uddannelse og erhverv. 

 At gøre dig uafhængig af anden hjælp i daglige aktiviteter. 
 
 

Hvad er formålet med ydelsen? 

 At kompensere helt eller delvist for de begrænsninger den fysiske funktionsnedsættelse eller den 
kroniske psykiske lidelse medfører i dit liv.  

 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Servicehund – indkøb og den nødvendige træning/problemløsning i forbindelse med overdragelsen.  

 Indledende hjemmebesøg, aflagt af visitator og leverandør, hvor du og forholdene for servicehunden i 
hjemmet vurderes.  
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 Prøveperiode på tre måneder, hvor servicehund placeres i dit hjem. 

 I overdragelsesfasen træner du sammen med servicehunden og instruktør i at færdes udendørs i forskellige 
aktiviteter, der vil være af væsentlig betydning for dig. Det kan fx være hjælp til dagligdags opgaver i 
hjemmet så som at hente beklædningsgenstande, åbne døre og skuffer, samle ting op fra gulvet, at 
muliggøre det at kunne gå på indkøb i butikker, tage på cafe, tage til tandlægen, tage toget og være med 
i gruppesammenhænge/behandlingsseancer med mere. 
 

 Der vil være et afgrænset antal timer til denne introduktion indeholdt i prisen. Bliver der behov for 
yderligere undervisning/træning skal der søges om dette. 

 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Dyrelægeregninger  

 Lovpligtig forsikring  

 Mad m.m.  
 

 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Det er en betingelse, at du deltager i forudgående træningsarrangement hos leverandøren, og at du ved 
dette møde fremstår som egnet hundefører. 

 Du skal vurderes som egnet og stabil nok til at kunne varetage hundens tarv og pasning. 

 Der skal være et sikkerhedsnet i dit bagland, der kan træde til under eksempelvis indlæggelse. 
 

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for modtageren dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt borger du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Hvordan følges op på ydelsen ? 

Der foretages individuel opfølgning.  

 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

87 

  
 

 I almennyttige boligselskaber, hvor der ikke er tilladelse til at holde hund, er Solrød Kommune 
behjælpelige med at søge om dispensation.  

 Det kan undertiden blive nødvendigt at flytte en servicehund, hvis forholdene for ansøger ændres 
radikalt, og det ikke længere er muligt at opfylde hundes tarv.  

I en given situation skal Servicehunde organisationen altid kontaktes for om muligt at bistå ved en 
omplacering af hunden. Ved en sådan omplacering af en servicehund anvendes særlige 
beregningsregler for fastansættelse af hundens pris. Der sker refusion for en returtagen servicehund, 
der omplaceres i en anden kommune inden for følgende brugsperioder: 0-2 år: 75 % 2-4 år: 50 %4-
5 år: 25 % af købsprisen, der af den nye modtagerkommune betales til afgiver kommunen. 
Refusionsaftalen bygger på, at en servicehund har en forventet levetid på otte år.  
Prisen for servicehunde følger de til enhver tid gældende satser.  

 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune  
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 HJÆLPEMIDLER TIL INDRETNING OG TILPASNING AF BOLIGEN OG ANDRE LOKALER 
 

Sengeborde 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du har behov for et bord siddende i seng eller i stol væk fra spisebord, pga. nedsat mobilitet.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan blive i stand til at medvirke i dagligdags gøremål, så som at spise, drikke og arbejde med opgaver.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Sengeborde  
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindeligt kontor inventar.  

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Sengebord bevilges hvis det er nødvendigt for at kompensere for den nedsatte funktion.  

 Sengebord kan bevilges, hvis du har behov for et bord, der kan benyttes imens du er sengeliggende, og 
hvis behovet ikke kan dækkes på anden vis fx med en almindelig bakke.  

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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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Arbejdsstole  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 Borgere med svære smerteproblematikker, der kan afhjælpes med den rette aflastning i den siddende 

stilling, hvor dette skaber mulighed for deltagelse i daglige aktiviteter i hjemmet.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

 Manglende udholdenhed i den stående stilling   

 Behovet for at være siddende i forbindelse med huslige funktioner i hjemmet. 
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 At kompensere for nedsat gang- og standfunktion samt væsentlig nedsat mulighed for at forflytte sig i 
forbindelse med en igangværende aktivitet.  

 At du bliver i stand til at udføre eller være deltagende i huslige funktioner i hjemmet.  
 

 
Hvad indgår i ydelsen? 

 Ståstøttestol 

 Arbejdsstol med gasfjeder til højderegulering 

 Arbejdsstol med elektrisk højderegulering  

 Tilbehør og specialtilpasning  
 

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 

 At du ikke har 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.  

 At du ikke er i stand til at forflytte dig fra almindelige stole og hvor alternative løsninger ikke vil kunne 
dække behovet.  
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 Det skal vurderes, om almindelige stole eller brug af rollatorsæde eller andre alternative løsninger, vil 
kunne dække behovet.  

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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.  

 Hvis funktionsnedsættelsen nødvendiggøre behov for køremotor samt højderegulering, skal det 
vurderes, om der alternativt skal bevilges el-kørestol.  

 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Plejeseng med el-funktioner  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  

 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

Væsentligt behov for brug af sengens hæve/sænkefunktioner for selvstændigt at kunne komme ind og ud 
af sengen i tilknytning til svær sygdom eller handicap.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du selv kan komme ind 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.  

 Madras 
 

Tilbehør, såfremt der er et dokumenteret behov 

 Ekstra motor til ben- eller knædel  

 Sengegalge  

 Sengehest  

 Overtræk til sengeheste  

 Sengeforlængere  

 Sengestøttegreb  
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Elevationssenge uden højdeindstilling. 
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du kan ikke rejse dig fra en fast højde og har derfor behov for højdeindstilling af sengen for at 
kompensere for en nedsat funktion. 

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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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Lejringspuder  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med behov for lejring.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

 At kompensere for nedsat muskelkraft og nedsat mobilitet og hindre kontrakturer.  

 At sikre en hensigtsmæssig/aflastende sidde- eller liggestilling.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 At du bliver i stand til at lejre dig selv i såvel liggende som siddende stilling.  

 At hjælper får mulighed for at lejre dig støttende/aflastende/hensigtsmæssigt.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Lejringspuder 

 Inkontinensbetræk  

 Ekstra betræk ved behov 
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig puder og hovedpuder. 

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du er ikke selv i stand til at opretholde optimal og/eller funktionel stilling liggende såvel som siddende.  

 Du er i risiko for tryk og/eller kontrakturer. 
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis, såfremt du 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? 

Nej 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Eleverbart hovedgærde 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for vejrtrækningsproblemer, hjerteproblemer og/eller mavesyre-reflux.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At give dig mulighed for at sove på trods af vejrtrækningsproblemer, hjerteproblemer og/eller mavesyre-
reflux.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Elektronisk hovedgærde  

 Manuelt hovedgærde  

 Reparation 
 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Plejeseng 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du har behov for at ligge med hævet hovedgærde, og behovet kan ikke løses med ekstra puder.  
 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 
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Der foretages individuel opfølgning.  

 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 Kræver seng med løs madras på fast ramme.  

 Kan ikke monteres i boksmadras eller elevationsseng.  
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Støttehåndtag, greb 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service. Princip afgørelse 73-17 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. 
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du kan forflytte dig i og ved boligen fx ved ud/indgangen til hjemmet og/eller afhjælpe nedsat balance 
i forhold til bad og toiletbesøg. 
 

Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for nedsat kraft og balance.   
 

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 ved flere adgangsdøre.  
 

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 du kan komme ind/ud af boligen.  

 Du bliver i stand til selvstændigt at forflytte dig.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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 særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du 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.  
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød kommune benytter sig af privat leverandør 

  



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

100 

  
 

Ramper, transportable 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere der er afhængig af kørestol eller rollator.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At sikrer at du med kørestol eller rollator, kan komme ind/ud af bolig med niveauforskel, hvor problemet 
ikke kan løses med en løs rampe.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du bliver i stand til at klare indendørs og udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Standardramper 

 Letvægtsramper  
 
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 Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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? 
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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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HJÆLPEMIDLER TIL KOMMUNIKATION OG INFORMATION  
 

Syns- høre- og kommunikationshjælpemidler  
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112, stk. 1 i lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med betydelige syns-, høre- eller kommunikationsvanskeligheder.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At give dig mulighed for aktiv deltagelse og indflydelse på dagligdagen. 
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for dine varige nedsatte eller manglende funktioner.    
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Optiske hjælpemidler  

 IT- hjælpemidler  

 Kommunikationshjælpemidler 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Der skal foreligge en faglig udredning fra Special Center Roskilde (SCR)  

 Der skal foreligge dokumentation for, at du har varig syns-, høre- og/eller 
kommunikationsvanskeligheder.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 
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Der foretages individuel opfølgning.  

 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

Behov for afprøvning kan foretages i samarbejde med Special Center Roskilde (SCR). 

 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune benytter privat leverandør 
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Nødkald 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112, stk. 1 i lov om Social Service. Principafgørelse 10-16. 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Svage borgere med udtalt faldtendens der ikke kan tilkalde hjælp på anden måde.  

 Kritisk syge borgere, fx lungesyge, der ikke kan tilkalde hjælp på anden måde.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for nedsat mulighed for at tilkalde hjælp.     
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du bliver i stand til at tilkalde hjælp.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Nødkaldsapparat med transportabel sender.  
Den lille mobil enhed bevilges til at hænge om halsen. I særlige tilfælde kan den mobile enhed bevilges 
til håndled. Dette vurderes af visitator.  

 Dørlås 

 Nøglekort til udfører 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du har været faldet og ikke selv kunne komme op.  

 Du er ikke i stand til at tilkalde hjælp på anden måde, fx ved at bruge en almindelig mobiltelefon.  

 Du bor alene, eller hvor ægtefælle/ sambo er på arbejdsmarkedet, hvorfor du derfor er alene en væsentlig 
del af døgnet.  

 Din ægtefælle har et væsentligt behov for at kunne forlade hjemmet.  

 Du skal kunne forstå i hvilke situationer nødkaldet må anvendes, og du skal bære senderen på dig.  

 Du skal kunne forstå hvilke situationer, der vil være misbrug af nødkaldet. Nødkald der misbruges kan blive 
nedtaget.  

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis for borgeren.  
 

Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? 

Der foretages individuel opfølgning.  

 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 Der skal være mulighed for tilkobling til el-nettet ved hoveddøren for opsætning af den elektroniske 
dørlås.  

 Opsætning af dørlås er betinget af en godkendelse fra den enkelte beboerforening. 
 
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 

§ 112, i Lov om Social Service. Principafgørelse 10-16. 
 
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.  

 Behov for akut lægetilsyn 
 
Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for nedsat mulighed for at kalde hjælp ved allergiske tilfælde og særlige hjerte og 
lungesygedomme.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan komme hurtigt på hospitalet med hjælp fra ambulance.    
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Nødkaldsapparat med transportabel sender.  
Den lille mobil enhed bevilges til at hænge om halsen. I særlige tilfælde kan den mobile enhed bevilges 
rundt håndled. Dette vurderes af visitator 

 Dørlås 

 Nøgleboks med kode grundet tilgang for ambulancepersonel.  

 Nøglekort til udfører. 
 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Der skal foreligge lægelige dokumentation for nødkald med behov for kørsel 1.  

 Opsætning af dørlås er betinget af en godkendelse fra den enkelte beboerforening. 

 Kørsel 1 nødkald er betinget af godkendelse fra Præhospitalt Center i Region Sjælland.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

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

Ydelsen er gratis for borgeren.  
 

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 har fast leverandøraftale.  
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HJÆLPEMIDLER TIL HÅNDTERING OG TRANSPORT AF PRODUKTER OG VARER 
 

Rulleborde 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i Lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse 
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

 At du bliver i stand til at transportere ting, fx mad og drikke, med rundt i boligen.   
 

Hvad er formålet med ydelsen? 

At kompensere for nedsat kraft. 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Rulleborde 

 
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 eventuelt rollator.  

 
Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du 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. 
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Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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SMÅHJÆLPEMIDLER § 112 
 

Småhjælpemidler generelt 
 
Lovgrundlag for ydelsen 

§ 112 i Lov om Social Service.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du kan klare daglige gøremål som fx spisning, madlavning, opvask, af- og påklædning, personlig 
hygiejne og dermed i videst mulig omfang bliver mere selvhjulpen.    

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan varetage daglige gøremål. 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Småhjælpemidler, der er fremstillet for at kompensere for et handicap og ikke forhandles bredt. 

 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 

 

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 Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

111 

  
 

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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