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Indledning
Visionen – Livet skal leves sundt hele livet
Vores hjælp og støtte tager udgangspunkt i, at livet skal leves sundt hele livet. Visionen i Sundhed, Pleje & Omsorg
er med udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, pleje, lindring og rehabilitering i en kontinuerlig og sammenhængende proces. Udgangspunktet er borgernes
ressourcer, og formålet er et at styrke livsmod og ressourcer samt skabe nye muligheder.

Formålet
Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder iht. Serviceloven §§ 112-113 er:
• At borgere med et varigt funktionstab får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt.
• At gøre borgere uafhængige af andres bistand i dagligdagen i videst muligt omfang.
Kvalitetsstandarden fungerer som et middel til at:
• Afstemme forventninger til kommunens tilbud om hjælpemidler og forbrugsgoder.
• Informere om, hvad tilbuddene indeholder.

Lovgrundlag
Nedenfor følger uddrag af lovgivning i forhold til hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgivning er tilgængelig i fuld
længde via Retsinformation. Du finder links i afsnittet ’Hjemmesider og links’.
Serviceloven
§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare
sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar
for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på
baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde
med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.
§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt.
Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.
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Hjælpemidler og forbrugsgoder
Hjælpemidler (§ 112) er produkter, der er fremstillet specielt med henblik på at kompensere for en varig fysisk eller
psykisk funktionsnedsættelse. Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så
normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen.
Forbrugsgoder (§ 113) omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug
med den almindelige befolkning som målgruppe.
Sådanne produkter er således ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men
kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som borgere med nedsat funktionsevne har behov for.
Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kroner, og hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.
Til forskel fra egentlige hjælpemidler vil et forbrugsgode, der bevilges med henblik på at kompensere for en nedsat
funktionsevne, normalt også indebære en lettelse i dagligdagen på samme måde som for borgere uden nedsat
funktionsevne. Egenbetalingen på 50 % har således baggrund i, at der ville være tale om overkompensation, hvis
borgeren fik de fulde anskaffelsesudgifter dækket.
Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Hvilke forbrugsgoder, der indgår i
sædvanligt indbo, vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling.
I enkelte tilfælde kan forbrugsgodet udlånes som hjælpemiddel uden egenbetaling. Dette vil være i tilfælde, hvor
forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel for borgeren, og når der ikke er en egentlig forbrugsgodeværdi.
Hvis borgeren flytter til en anden bolig, er det borgeren selv der står for at medbringe de udlånte hjælpemidler uanset om der flyttes indenfor egen kommune eller til en anden kommune.

Overordnede bevillingskriterier
De helbredsmæssige betingelser for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme. Serviceloven fastslår,
at kommunen yder støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet/forbrugsgodet:
• I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
• I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
• Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
De grundlæggende bevillingskriterier er således begrundet i lovgivningen. Disse er:
Varighed, væsentlighed samt bedst og billigst.
Med varighed forstås, at der ikke er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold inden for en overskuelig
fremtid, hvorfor der i lang tid fremover er behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Hvis lidelsen ikke er varig, vil der ofte være tale om et midlertidigt behov for hjælpemidler, som skal udleveres af sygehusvæsenet.
Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Det kan også være, at hjælpemidlet er nødvendigt for, at ansøgeren kan være i erhverv.
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Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse.
Der kan gøre sig særlige hensyn gældende for enkelte handicapgruppers vedkommende. For eksempel må der
ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst
mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Det er vigtigt at sætte tidligt ind med hjælpemidler.

Vurdering af borgerens behov
Bevilling af hjælpemidler sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov. En helhedsvurdering indebærer, at
borgerens samlede situation tages i betragtning. Vurderingen af borgerens behov har til hensigt, at afdække det
man kalder borgerens funktionsevne.
Begrebet funktionsevne beskriver, hvor godt (eller dårligt) en person fungerer i det omgivende samfund.
Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgerens behov. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket omfang, funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen.
Ofte vil det være nødvendigt at lave en bred beskrivelse af, hvor meget funktionsevnen er nedsat, hvordan borgeren i øvrigt klarer sin hverdag, og hvordan denne selv ønsker at indrette sin tilværelse for at leve så almindeligt og
selvstændigt som muligt.

Ansøgning
Ansøgning om hjælpemidler skal ske digitalt (jf. servicelovens § 112a). Det betyder, at du skal sende en ansøgning
via en computer, mobiltelefon eller tablet. Hvis der er særlige forhold, der gør, at du ikke kan søge digitalt, er der
fortsat mulighed for at få hjælp og vejledning hos Hjælpemidler. Digitale ansøgninger om hjælpemidler til Albertslund Kommune kan foretages online via borger.dk eller Albertslund Kommunes hjemmeside. Hvis du har behov for
hjælp til at ansøge digitalt om et hjælpemiddel, kan der bestilles tid hos Borgerservice på Albertslunds Kommunes
bibliotek, tlf. 43 68 70 00. Du finder links i afsnittet ’Hjemmesider og links’.

Sagsbehandlingsfrister
Frister for behandling af ansøgninger i kommunen er politisk fastsat.
Indsats

Lovgrundlag

Behandlingsfrist

Trykaflastende hjælpemidler

Serviceloven § 112

48 timer

Børnesager, siddestillingsproblematik

Serviceloven § 112

4 uger

Andre genbrugshjælpemidler

Serviceloven § 112

6 uger

Små forbrugsgoder

Serviceloven § 113

6 uger

Trehjulede cykler

Serviceloven § 112

24 uger

Store forbrugsgoder

Serviceloven § 113

24 uger

Klagemuligheder
Du kan klage mundtligt eller skriftligt over kommunen afgørelse, hvis du ikke er enig i afgørelsen. Ønsker du at
klage over afgørelsen, skal klagen sendes til Hjælpemidler senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Hjælpemidler vil derefter se på din sag igen.
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Hvis Hjælpemidler fastholder afgørelsen, sender kommunen din klage videre til behandling i Ankestyrelsen, der vil
tage stilling til, om Hjælpemidlers afgørelse er korrekt.
Du har også mulighed for at få rådgivning og vejledning af kommunens Borgerrådgiver, der kan gennemgå dit
sagsforløb og undersøge om de juridiske regler og principper for sagsbehandling er overholdt.

Kontaktoplysninger
Enhed

Kontaktoplysninger
Telefon: 43 68 65 00
Træffetider:
• Mandag – onsdag: 08.30 – 09.30
• Torsdag: 15.00 – 17.30

Hjælpemidler

• Fredag: 08.30 – 09.30

• Hjælpemidler og forbrugsgoder

E-mail: hjaelpemidler@albertslund.dk

• Klage over afgørelse

Sikker mail kan sendes via Digital Post på borger.dk
Notér i emnefeltet at henvendelsen er att. Hjælpemidler.
Almindelig post kan sendes til:
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Att. Hjælpemidler
Telefon: 43 68 68 40

Borgerrådgiver
• Rådgivning og vejledning om
sagsbehandling og klagemulighed

Træffetider:
• Mandag – onsdag: 10.00 – 14.00
• Torsdag: 10.00 – 17.30
• Fredag: 09.00 – 13.00
E-mail: borgerraadgiver@albertslund.dk

Hjemmesider og links
Her finder du relevante hjemmesider og links, der kan hjælpe i forhold til ansøgning, information og vejledning.
• Albertslund Kommune – Ansøgning om hjælpemidler
https://albertslund.dk/voksne-og-aeldre/pleje-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler/hjaelpemidler-forbrugsgoder-ogboligindretning
• Borger.dk – Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
https://www.borger.dk/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder
• Retsinformation – Serviceloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
• Retsinformation – Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1247
• Social- og Ældreministeriet – Satser vedrørende hjælpemidler og biler for 2021 efter serviceloven
https://sm.dk/lovstof/satser-paa-socialomraadet/satser-paa-socialomraadet-for-2021/hjaelpemidler/
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Hjælpemidler
Her kan du læse om en række af de hjælpemidler og forbrugsgoder, som du kan søge om.

Læsevejledning
De hjælpemidler og forbrugsgoder, der oftest bevilges, er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af
skemaet gentages for hvert hjælpemiddel, mens højre side beskriver det konkrete lovgrundlag, formål, målgruppe
mv. for det enkelte hjælpemiddel. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet.
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Ydelsens titel.

Lovgrundlag

Lov og paragraf.

Behov der dækkes af ydelsen

Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække?

Formålet med ydelsen

Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen?

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Aktiviteter, der ikke ydes inden for denne lovbestemmelse.

Målgruppe for ydelsen

Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt ydelsen.

Funktionsniveau

Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt for bevilling af ydelsen.

Leverandør

Her beskrives, hvem der leverer ydelsen.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydelsen.

Betaling

Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter
der kan indgå.

Særlige bemærkninger

Beskrivelse af særlige forhold, f.eks. om ydelsen kan gives sammen
med en anden ydelse.

Afledte forhold at tage hensyn til

Beskrivelse af evt. afledte forhold, som borgeren skal være opmærksom
på.
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Personlig pleje
Armlæn som monteres på toilettet og opklappelige armlæn
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Armlæn som monteres på toilettet og opklappelige armlæn

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At borgeren kan sætte sig og rejse sig fra toilettet.

Formålet med ydelsen

At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg
• Toiletbræt med armlæn

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Montering og reparation.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat funktionsevne

Funktionsniveau

Borgeren har problemer med at rejse/sætte sig på toilettet.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

Borger skal selv opbevare det oprindelige toiletsæde. Kommunen erstatter ikke eventuelt bortkommende toiletsæder.

Fritstående toiletstol
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Fritstående toiletstol

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At klare toiletbesøg på trods af problemer med at rejse sig fra toilettet

Formålet med ydelsen

At borgeren kan klare toiletbesøg selvstændigt
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Oplysning

Beskrivelse
• Toiletstol uden hjul
• Tilbehør og specialtilpasning

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Reparation
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

Funktionsniveau

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

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftaler

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling

Særlige bemærkninger

Ingen

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Badehjælpemidler, øvrige
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Badehjælpemidler, øvrige

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At borgeren kan bade på trods af nedsat funktion.

Formålet med ydelsen

At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller med let hjælp
• Badetaburet m. håndgreb
• Badebræt til kar.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Badekarindsats.
• Badekarsæde, drejeligt.
• Specialtilpasning/tilbehør.
• Reparation.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Badetaburet uden håndgreb.
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Oplysning

Beskrivelse
• Et-trins skammel

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat funktionsevne

Funktionsniveau

Vurderes det, at det ikke er forsvarligt at borger står op og tager bad ved
brug af andre hjælpemidler.

Leverandør

Albertslund Kommune har kun indgået leverandøraftale på badetaburetten.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

-

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Toiletforhøjer
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Toiletforhøjer

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At borgeren kan sætte/rejse sig fra toilettet.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan klare toiletbesøg med/uden hjælp, og dermed i videst
muligt omfang blive mere selvhjulpen.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Fastmonteret toiletforhøjer med/uden armlæn.
• Reparation.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Løse toiletforhøjere.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

Funktionsniveau

Borgeren skal have behov for personstøtte for at kunne rejse/sætte sig
på toilettet.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja
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Oplysning

Beskrivelse

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

Borger skal selv opbevare det oprindelig toiletsæde. Kommunen erstatter ikke eventuelt bortkomne toiletsæder.

Småhjælpemidler
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Småhjælpemidler

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat mulighed for at borgeren kan varetage daglige gøremål.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan klare daglige gøremål som fx spisning, madlavning, opvask, af- og påklædning, personlig hygiejne og dermed i videst muligt
omfang bliver mere selvhjulpen.
• Småhjælpemidler, der er fremstillet for at kompensere for et handicap og ikke forhandles bredt

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Særligt udformede køkkenredskaber, f.eks. skærekasser, fikseringsbræt, skrællere på sugekop, særligt udformede spise- og drikkeredskaber
• Rengøring og vedligeholdelse

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Målgruppe for ydelsen

• Forbrugsgoder, der koster under 500kr og som kan købes i almindelig handel. F.eks. gribetænger, Good Grips bestik og redskaber, karton- og lågåbnere mm.
• Borger med nedsat kraft eller bevægelse i arme og hænder og som
ikke er i stand til at udføre daglige funktioner med almindelige redskaber

Funktionsniveau

Borgere der har udfordringer med at klare daglige gøremål så som spisning, madlavning, opvask, af- og påklædning, personlig hygiejne mv.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er omkostningsfri for borger.
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Oplysning

Beskrivelse

Særlige bemærkninger

Der foretages en konkret og individuel vurdering af, hvor hyppigt borger
har behov for hjælpemidlerne, samt hvor stor en del af døgnet der er
personhjælp til rådighed.

Afledte forhold at tage hensyn til

Ingen.

Mobilitet
Plejeseng med el-funktioner
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Plejeseng med el-funktioner

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

Borger der ikke selvstændigt kan komme ind/ud af en almindelig seng.
• At borgeren selvstændigt kan komme i og ud af sengen

Formålet med ydelsen

• Seng med 4-delt liggeflade – motor til højde- og rygdel som standard.
• Standard skummadras.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Specialtilbehør.
• Reparation.
• Sengebund med el-funktioner.
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Almindelige elevationssenge.
• Sengebund med manuel indstilling.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

Funktionsniveau

Borgeren kan ikke rejse sig fra en fast højde og har derfor behov for højdeindstilling af sengen for at kompensere for en nedsat funktion

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

-

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-
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Plejeseng barn/junior
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Plejeseng barn/junior

Lovgrundlag

Serviceloven § 112
Når et barn har behov for pleje i sengen og som enten
• er i risiko for at falde/klatre ud af sengen

Behov der dækkes af ydelsen

• har svært ved at komme ind/ud af en seng
• eller er meget sengeliggende pga. en funktionsnedsættelse.

Formålet med ydelsen

At barnet bliver selvhjulpen svarende til alderen ved at muliggøre lejring
og forflytning.
• Vugger/krybber
• Tremmesenge med el-indstillelig højde og liggeflade
• Tremmesenge i overstørrelse med el-indstillelig højde og liggeflade

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Juniorsenge med el-indstillelig højde og liggeflade
• Reparation.
• Tilbehør og specialtilpasning.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Almindelig barneseng.

Målgruppe for ydelsen

Børn med nedsat fysisk funktionsevne.

Funktionsniveau

At barnet skal have behov for personlig hjælp til personlig pleje, forflytning og lejring. Hvis der ikke er andre muligheder i boligen.

Leverandør

Hjælpemiddelcenteret.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

-

Betaling

Ydelsen er omkostningsfri for borgeren.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle
møbler eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold.

Sengestøttegreb/sengebøjle
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Sengestøttegreb/sengebøjle
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Oplysning

Beskrivelse

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At borgeren selvstændigt kan forflytte sig ind og ud af almindelig seng
eller plejeseng.

Formålet med ydelsen

At give støtte ved ind- og udstigning af sengen
• Sengestøttegreb
• Sengebøjle
• Udstigningsbøjle

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Tilpasning
• Reparation
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen
Målgruppe for ydelsen

• Superpolestang
Borgere med nedsat fysisk funktionsevne, der har behov for støtte til at
komme selvstændigt ud af sengen.
• Borger kan med besvær sætte sig op i sengen.

Funktionsniveau

• Borger kan ikke rejse og sætte sig uden støtte.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er omkostningsfri for borger

Særlige bemærkninger

Sengestøttegrebet skal kunne monteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Rebstige, sengebånd og fritstående galge
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Rebstige, sengebånd og fritstående galge

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat funktionsevne

Formålet med ydelsen

• At borgeren kan skifte stilling i sengen ved egen hjælp.
• At give borgeren mulighed for at forflytte sig ud af sengen.
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Oplysning

Beskrivelse
• Rebstiger.
• Sengebånd.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Fritstående galge.
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med varig funktionsnedsættelse.

Funktionsniveau

Borgeren bliver i stand til at skifte stilling i sengen.
Borger skal kunne gribe med begge arme.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Glidelagen
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Glidelagen

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat funktionsevne

Formålet med ydelsen

At borger selvstændigt kan vende og forflytte sig i sengen
• Glidelagen med satinstykke.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Ved behov kan der bevilges 2 stk. af hensyn til vask (f.eks. når borgerger er sengeliggende i det meste af døgnet).
• Udskiftning ved behov.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Vådliggerlagen

Målgruppe for ydelsen

Borgere der ikke selvstændigt kan vende og forflytte sig i sengen
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Oplysning

Beskrivelse

Funktionsniveau

Borger er ikke i stand til at klare forflytningen på anden måde.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Glidebræt
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Glidebræt

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat standfunktion.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan klare forflytning med eller uden personstøtte.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Glidebræt.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

Funktionsniveau

Borgeren bliver selvstændig eller kan med personstøtte, blive i stand til
at forflytte sig f.eks. fra seng til kørestol.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

-

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til
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Stokke
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Stokke

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat gangfunktion.

Formålet med ydelsen

At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt inden- og
udendørs.
• Indstillelig håndstok med anatomisk greb.
• Albuestokke, enkeltindstillelige.
• Albuestokke, dobbeltindstillelige.
• Underarmsstokke.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Fire- eller fempunktsstokke.
• Tilbehør/specialtilpasning.
• Reparation.
• Håndstok med standardgreb.
• Sammenklappelig stok.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Udskiftning af dupsko.
• Pigsko.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer.

Funktionsniveau

Den nedsatte gangfunktion skal ikke kunne afhjælpes af en håndstok
købt i almindelig handel.

Leverandør

Albertslund Kommune har kun indgået leverandøraftale på albuestokkene.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-
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Gangbuk
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Gangbuk

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat gangfunktion.

Formålet med ydelsen

At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt – primært indendørs.
• Højdeindstillelig gangbuk.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Reparation.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat gangfunktion.
• Borgeren kan ikke færdes uden risiko for fald.

Funktionsniveau

• Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok eller rollator.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være en egenbetaling.

Særlige bemærkninger

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

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Gangvogn/gangborde
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Gangvogne og gangborde

Lovgrundlag

Serviceloven §112

Behov der dækkes af ydelsen

En varig nedsat gangfunktion.

Formålet med ydelsen

At øge borgerens mobilitet og muliggøre selvstændig inden- og udendørs færden.
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Oplysning

Beskrivelse
• Gangvogne med kropsstøtte
• Tilbehør

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Reparation
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Borgere der ikke kan færdes inde- eller udendørs uden risiko for
fald.

Målgruppe for ydelsen

• Borgeren der ikke i stand til at færdes inde- eller udendørs med
gangbuk eller rollator.
• Borgere med nedsat gangfunktion og nedsat balance.

Funktionsniveau

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

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået en leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin.

Rollator
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Rollator

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat gangfunktion og/eller balance.

Formålet med ydelsen

At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt inden- og
udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse.
• Rollatorer med 4 hjul

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Èn-håndsrollator
• Kurv, stokkeholder, bakke
• Reparation
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Oplysning

Beskrivelse
• Indkøbsshopper

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen
Målgruppe for ydelsen

• Indkøbstrolley
Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance.
• Borgeren er ikke i stand til at færdes inde- eller udendørs uden risiko
for fald.
• Ved udendørs gang er der behov for at kunne hvile undervejs.

Funktionsniveau

• Borgeren bliver med rollator uafhængig af personstøtte ved gang.
Ekstra rollator kan bevilges:
• Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind/ud af boligen.
• Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at lave dørtrinsudligning eller fjerne dørtrin i
borgerens bolig.

Transportkørestol
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Transportkørestol

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat gangfunktion.

Formålet med ydelsen

Passiv transport udenfor hjemmet.
• Krydsrammestol
• Siddepude

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Reparation
• Udskiftning af dæk/slanger, hvis der er behov for mere end en årlig
udskiftning pga. slitage. Dokumentation skal foreligge.
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Oplysning

Beskrivelse
• Almindelig vedligeholdelse.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen
Målgruppe for ydelsen

• Specialtilpasning.
Borgere med nedsat gangfunktion.
• Behovet kan ikke dækkes ved hjælp af rollator.
• Borgeren har som udgangspunkt et behov for kørestol flere gange
om ugen.

Funktionsniveau

• Der skal være behov for transportkørestol til aktiviteter/færden udenfor boligen som borgeren ellers ville være afskåret fra at deltage i.
Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Manuel kørestol
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Manuel kørestol

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion.

Formålet med ydelsen

At øge borgerens mobilitet, så de får mulighed for at færdes i og udenfor
hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse.
• Krydsrammestol.
• Fastrammestol.
• Specialtilpasning.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Siddepude.
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere
end en årlig udskiftning pga. slitage. Dokumentation skal foreligge.
• Reparation.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Almindelig vedligeholdelse.
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Oplysning

Beskrivelse
• Kørestol til brug ved sportsaktiviteter

Målgruppe for ydelsen

Borgere med ophævet nedsat gangfunktion.
• Borgeren har behov for individuel indstilling af kørestolens funktioner.

Funktionsniveau

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

Leverandør

Albertslund har indgået leverandøraftaler på nogle af kørestolene.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger anden leverandør, eller dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at lave dørtrinsudligning eller fjerne dørtrin i
borgerens bolig.

Komfort kørestol
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Komfort kørestol

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en ophævet gangfunktion og nedsat siddende stabilitet og bevægelighed i kroppen.

Formålet med ydelsen

At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet – og dermed kunne deltage i dagligdagsaktiviteter primært/oftest med ledsager.
• Komfort kørestole.
• Specialtilpasning.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Tilbehør.
• Reparation.
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere
end en årlig udskiftning pga. slitage. Dokumentation skal foreligge.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen
Målgruppe for ydelsen

• Almindelig vedligeholdelse
Borgere med behov for korrektion af siddestillingen.
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Oplysning

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

Funktionsniveau

• Behovet for ændring af siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af
en aktiv eller standardkørestol, kombineret med egen hvilestol.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at lave dørtrinsudligning eller fjerne dørtrin i
borgerens bolig

El-kørestol med manøvrering
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

El-kørestol med manøvrering

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion eller
udtalt skånebehov

Formålet med ydelsen

At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet - og dermed opretholde en aktiv tilværelse.
• El-kørestol med joystick eller anden kropsstyring.
• Specialtilpasning.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Tilbehør.
• Reparationer herunder udskiftning af batterier efter behov.
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere
end en årlig udskiftning pga. slitage. Dokumentation skal foreligge.
• Drift.
• Almindelig vedligeholdelse.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Kørestolstaske.
• Bagageboks.
• Punktérfri dæk.

Målgruppe for ydelsen

• Borgere med ophævet eller stærkt nedsat gangfunktion.
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Oplysning

Beskrivelse
• Borgere med nedsat funktion i arme/overkrop, i en grad at en manuel kørestol ikke kan anvendes hensigtsmæssigt.
• 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 udenfor hjemmet.

Funktionsniveau

• El-kørestolen skal, i væsentlig grad, kunne medvirke til en større
grad af selvhjulpenhed.
• Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig måde.
• Der skal være mulighed for at kunne opbevare el-kørestolen indendørs.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borgeren vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

I tilfælde af driftsstop er det borgerens ansvar at sørge for hjemtransport.
Det anbefales, at borger tegner et Falck-abonnement.

Afledte forhold at tage hensyn til

Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin.

Hjælpemotor til manuel kørestol
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Hjælpemotor til manuel kørestol

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At borgere som er permanent kørestolsbruger og som ikke selvstændigt
kan drive den udendørs, kan få kombineret hjælp via en hjælpemotor
og/eller personhjælp.
• At give borger mulighed for at færdes selvstændigt udendørs.

Formålet med ydelsen

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• At give pårørende og hjælpere, der har problemer med at håndtere
borgeren i kørestol ekstra hjælp, i form af ekstern motorkraft.
• Hjælpemotor påmonteret manuel kørestol (selvstyrende eller hjælperstyret).
• Reparation.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Almindelig vedligeholdelse.

- 26 -

Oplysning

Beskrivelse
• Borgere der er permanent kørestolsbrugere og som har et dagligt
behov for at færdes udendørs.

Målgruppe for ydelsen

• Borgere som er afhængige af kørestol til udendørs brug og på grund
af nedsat kraft eller andre helbredsmæssige forhold ikke er i stand til
at manøvrere en manuel eller en elektrisk kørestol.
• Borgere der har pårørende eller hjælpere, der daglig skal manøvrere
en kørestolsbruger udendørs, hvor der samtidig er behov for en
hjælpemotor.

Funktionsniveau

Borger der pga. nedsat funktionsniveau ikke er i stand til at manøvre en
manuel kørestol udendørs og har brug for hjælp til dette, hvor det samtidig er svært for hjælperen at håndtere kørestolen.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.
• Hjælpemotoren kan være tung at af- og påmontere.

Særlige bemærkninger

Afledte forhold at tage hensyn til

• Borgeren kan i nogle situationer have svært ved at køre kørestolen
med en hjælpemotor påmonteret.
Der kan være behov for en ekstra kørestol, da kørestolen ikke kan klappes sammen når hjælpemotoren er monteret.
Det kan være nødvendigt at lave dørtrinsudligning eller fjerne dørtrin i
borgerens bolig.

Trehjulet cykel
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Trehjulet cykel

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat gangfunktion og nedsat balance.

Formålet med ydelsen

At øge borgerens mobilitet, så de selvstændigt kan varetage gøremål og
aktiviteter i nærområde og dermed opretholde en aktiv tilværelse.
• Trehjulede cykler med to baghjul
• Trehjulede cykler med to forhjul

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Specialtilpasning
• 1 kurv
• Lås
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Oplysning

Beskrivelse
• Reparation

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Målgruppe for ydelsen

Almindelig drift og vedligeholdelse.
Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance, som ikke
længere kan cykle på tohjulet cykel.
For børn gælder, at de skal være over den alder, hvor der normalt bruges støttehjul på cyklen.
• Der skal være tale om et hyppigt behov for at transportere sig over
længere afstande.
• Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved
offentlig transport eller som fører af personbil.

Funktionsniveau

• Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel.
Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger et dyrere produkt end bedste egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

Der kan ikke bevilges trehjulet cykel, hvis formålet udelukkende er at få
motion.

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Trehjulet cykel med el-hjælpemotor
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Trehjulet cykel med el-hjælpemotor

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat gangfunktion og nedsat balance.

Formålet med ydelsen

At øge borgerens mobilitet, så de selvstændigt kan varetage gøremål og
aktiviteter i nærområde og dermed opretholde en aktiv tilværelse.
• Trehjulede el-cykler med to baghjul

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Trehjulede el-cykler med to forhjul
• Specialtilpasning
• 1 kurv

- 28 -

Oplysning

Beskrivelse
• Lås
• Reparation

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Målgruppe for ydelsen

Almindelig drift og vedligeholdelse.
Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance, som ikke
længere kan cykle på tohjulet cykel.
For børn gælder, at de skal være over den alder, hvor der normalt bruges støttehjul på cyklen.
• Der skal være tale om et hyppigt behov for at transportere sig over
længere afstande.
• Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved
offentlig transport eller som fører af personbil.
• Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel.

Funktionsniveau

• Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis formålet udelukkende er at
få motion.
• Borger vil ikke være i stand til at færdes i let kuperet terræn uden elhjælpemotor.
Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger et dyrere produkt end bedste egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

Der kan være behov for at installere udendørs opladning, hvis borger
ikke kan afmontere batteriet og oplade det indendørs.

Førerhund
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Førerhund

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for blindhed.

Formålet med ydelsen

At give blinde et redskab til større bevægelsesfrihed og uafhængighed i
forbindelse med færden udendørs og dermed medvirke til at lette hverdagen som blind.
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Oplysning

Beskrivelse
At medvirke til, at blinde kan få mulighed for at færdes på nye og
ukendte steder.
• Førerhund – indkøb, træning, udstyr, dyrlægebehandling hele hundens levetid.
• Deltagelse i tredages kursus, afholdt af Dansk Blindesamfund, hvor
ansøgers motivation og muligheder for at færdes med førerhund
vurderes (kun for førstegangsansøgere).

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Hjemmebesøg, aflagt af Dansk Blindesamfund, hvor forhold for førerhundens plads i hjemmet vurderes.
• Prøveperiode på tre måneder, hvor førerhund placeres i ansøgers
hjem, og hvor førerhundeinstruktør træner sammen med ansøger i
at færdes udendørs med førerhund.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Personer, som har nedsat syn svarende til 1/60

Funktionsniveau

Borgere der er stærkt svagtseende.

Leverandør

Førerhundeordningen i Dansk Blindesamfund

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borgeren en anden leverandør, som er dyrere end den leverandør kommunen har valgt, vil der være egenbetaling.
Det er en betingelse, at der foreligger en positiv og velbegrundet skriftlig
anbefaling fra Dansk Blindesamfund.
For førstegangsansøgere er det en betingelse, at ansøgeren har gennemgået et tredages kursus, afholdt af Dansk Blindesamfund, hvor motivation og muligheder for at kunne færdes med førerhund vurderes.

Særlige bemærkninger

Førerhundeordningen administreres af Dansk Blindesamfund i samarbejde med Kommunernes Landsforening.
Dansk Blindesamfund har ansat en førerhundekonsulent, der står for
ordningens daglige drift.
Prisen for førerhunde følger de til enhver tid gældende satser.

Afledte forhold at tage hensyn til

I almennyttige boligselskaber, hvor der ikke er tilladelse til at holde
hund, er kommunen behjælpelig med at søge om dispensation.

Servicehund
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Servicehund
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Oplysning

Beskrivelse

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At borgeren kompenseres for en svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Formålet med ydelsen

At borgeren sikres et redskab til større bevægelsesfrihed og uafhængighed i forbindelse med daglige aktiviteter, hvilket kan medvirke til at lette
dagligdagen i væsentlig grad.
• Servicehund, herunder indkøb og træning.
• Deltagelse i kursus afholdt af Servicehundeordning, hvor ansøgers
motivation og muligheder for at færdes med servicehund vurderes
(kun for førstegangsansøgere)

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Hjemmebesøg aflagt af Servicehundeordning, hvor forhold for servicehundens plads i hjemmet vurderes.
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Udgifter til dyrlæge, foder og udstyr.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Funktionsniveau

En servicehund ydes på grundlag af en samles vurdering af ansøgers
helbredsmæssige og sociale forhold, økonomiske forhold samt ansøgers evne til at være ejer af en servicehund.

Leverandør

Albertslund har indgået leverandøraftale (servicehunde.dk)

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borgeren en anden leverandør, som er dyrere end den leverandør kommunen har valgt, vil der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

Borger skal selv stå for fodring og luftning, dyrlægebesøg og hundens
generelle trivsel.

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Mobilitystok og markeringsstok
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Mobilitystok og markeringsstok

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat syn.
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Oplysning

Beskrivelse

Formålet med ydelsen

At borgeren kan blive gjort opmærksom på forhindringer og niveauforskelle, og derved kunne færdes selvstændigt udendørs.
• Mobilitystok.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Markeringsstok.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Blinde og svagtseende borgere.

Funktionsniveau

Borgeren er ikke i stand til at færdes sikkert inde eller udendørs.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borgeren et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Special klapvogn/jogger
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Special klapvogn/jogger

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion.

Formålet med ydelsen

At børn kan blive transporteret over længere afstande udendørs.
• Specialklapvogn eller specialjogger.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Specialtilpasning.
• Tilbehør.
• Reparation.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Standardklapvogn og –udstyr.

Målgruppe for ydelsen

Fysisk og psykisk handicappede børn og unge.
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Oplysning

Beskrivelse
• Barnet er ikke i stand til at benytte en klapvogn købt i almindelig
handel på grund af manglende krops- og/eller hovedstøtte.
• Barnet er ikke i stand til at gå ture udendørs og er over den alder,
hvor børn normalt benytter klapvogn.

Funktionsniveau

• Børn hvor transporten ikke kan erstattes af en kørestol el. lign.
• Barnet kan have behov for afskærmning.
Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der
være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Ståstøtte-stativ
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Ståstøtte-stativ

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat standfunktion.
• At borger kan opnå en stående aktivitet af længere varighed.

Formålet med ydelsen

• At fremme borgerens naturlige udvikling.
• Fast ståstøtte-stativ.
• Vipbar ståstøtte-stativ med el- eller hydraulisk funktion.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Reparation.
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med svært nedsat fysisk funktionsniveau, evt. nedsat eller ophørt standfunktion.

Funktionsniveau

Borgeren kan ikke benytte gangredskab.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.
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Oplysning

Beskrivelse

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være en egenbetaling.

Særlige bemærkninger

Gives som hjælpemiddel og ikke behandlingsredskab

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Støttegreb og vægbøjler
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Støttegreb og vægbøjler

Lovgrundlag

Servicelovens § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for varig nedsat kraft og balance
• At borgere kan klare mindre niveauforskelle i og ved indgangen til
eget hjem.

Formålet med ydelsen

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Målgruppe for ydelsen

• At borgeren har støttemulighed ved niveauforskelle i hjemmet og i
særlige situationer f.eks. i forbindelse med personlig hygiejne og toiletbesøg.
• Håndgreb til indendørs brug.
• Udendørs støttebøjler.
• Vedligeholdelse.
• Genopsætning.
Borger der ikke selvstændigt kan klare mindre niveauforskelle i hjemmet.
Borger der med greb bliver i stand til at færdes sikkert i boligen.

Funktionsniveau

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er omkostningsfri for borgeren.

Særlige bemærkninger

Ved greb og vægbøjler udenfor lejebolig skal der søges om tilladelse
hos udlejer.
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Oplysning

Beskrivelse
Der ydes ikke reetablering.
Greb skal ikke kunne erstattes af andre hjælpemidler f.eks. toiletforhøjer
med armstøtter, rollator mm.

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Gelænder
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Gelænder

Lovgrundlag

Serviceloven § 113

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere borgeren for varig nedsat kraft/balance og evne til at
færdes på sin trappe

Formålet med ydelsen

At borgeren kan færdes selvstændigt på trapper og ved niveauforskelle i
og ved hjemmet.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Supplerende gelænder - udendørs og/eller indendørs indenfor boligens
matrikel.
• Gelænder langs trapper, der også er uforsvarlige for borgerne uden
nedsatte funktioner.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Gelænder til kælder kan kun bevilges hvis der er væsentlige daglige
aktiviteter, som ikke kan udføres andet sted i boligen.
• Reparation og vedligehold i egen bolig

Målgruppe for ydelsen

Borgere med svær nedsat kraft og balance.
• Borgeren er ikke i stand til at klare trappen uden støtte i form af et
gelænder.

Funktionsniveau

• Borgere som følge af funktionsnedsættelse i den ene side af kroppen ikke er i stand til at anvende gelænderet i trappeopgangen både
op og ned af trapperne

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er med 50 % egenbetaling for borger

Særlige bemærkninger

Der foretages ikke reetablering af Albertslund Kommune medmindre gelænderet skal fastgøres på en særlig måde, så der efterlades synlige og
usædvanlige spor. I disse tilfælde skal gelænderet bevilges iht servicelovens § 116.

Afledte forhold at tage hensyn til
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Sliske/gummirampe
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Sliske/gummirampe

Lovgrundlag

Servicelovens § 112

Behov der dækkes af ydelsen

Udligning af mindre niveauforskelle i hjemmet

Formålet med ydelsen

At borgeren kan færdes ved egen hjælp i hjemmet – med eller uden
ganghjælpemidler.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Slisker/gummiramper

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgeren har væsentlig faldrisiko og færdes indendørs med ganghjælpemidler eller i kørestol.

Funktionsniveau

Borgere med nedsat gangfunktion.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger et dyrere hjælpemiddel end bedst egnede og billigste hjælpemiddel,
vil der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Ramper, transportable
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Ramper, transportable

Lovgrundlag

Servicelovens § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en varigt nedsat eller manglende gangfunktion.

Formålet med ydelsen

At borgeren vil blive i stand til at klare indendørs eller udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Letvægtsramper.
• Standardramper.
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Oplysning

Beskrivelse
• Kuffertramper
• Reparation.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne som med eller uden pårørende/hjælper har behov for at komme ud af bolig flere gange om ugen.

Funktionsniveau

Borgere med væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger et dyrere hjælpemiddel end bedst egnede og billigste hjælpemiddel,
vil der være egenbetaling.
Det er en betingelse, at det ikke er billigere at etablere faste ramper.
Ramperne er nødvendige for at løse problemer med niveauforskelle i
forhold til nødvendige aktiviteter i dagligdagen.

Særlige bemærkninger

At behovet ikke kan løses af Movia handicap flextrafik eller anden leverandør, der stiller trappekører til rådighed.
Det er ikke tilstrækkeligt, at behovet opstår når borger er på besøg hos
familie, venner mv.

Afledte forhold at tage hensyn til

Hældningsgraden på de transportable ramper må ikke overstige leverandørens anbefalinger. Borger skal orienteres om dette ved bevilling,
da en overskridelse af dette kan medføre faldulykker i forbindelse med
brug af rampen.
Der udlånes ikke transportabel rampe for at sikre ekstra ind- /udgang til
boligen. Det etableres én ind-/udgang til boligen.

Hjælpemidler til kropsbrug
Hjælpemidler til hovedbeskyttelse
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Hjælpemidler til hovedbeskyttelse

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At beskytte hovedet ved fald.

Formålet med ydelsen

At beskytte hovedet ved fald, og dermed forhindre hovedtraumer.
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Oplysning

Beskrivelse
• Beskyttelseshjelm – fabriksfremstillet.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Beskyttelseshjelm – individuel fremstillet.
• Reparation.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Fx almindelig cykelhjelm, ridehjelm og styrthjelm.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer, som følge af varigt nedsat
funktionsnedsættelse.

Funktionsniveau

Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer, som følge af varigt nedsat
funktionsnedsættelse.

Leverandør

Albertslund har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger et produkt, der er dyrere end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

Nej.

Afledte forhold at tage hensyn til

Nej.

Specialdyne
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Specialdyne

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At dæmpe en sensomotorisk og/eller psykisk uro, som følge af en varig
funktionsnedsættelse herunder fx søvnproblemer, motorisk og psykisk
uro, smerter, stress, angst, depression, autisme, ADHD og/eller demens.

Formålet med ydelsen

At medvirke til en væsentlig bedre søvn, så borgerens udførelse af daglige aktiviteter bedres.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Sansestimulerende dyne, såsom kugledyne, kædedyne, granulatdyne
mv.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Udskiftning af betræk.

Målgruppe for ydelsen

• Borgere med nedsat psykisk- eller sensomotorisk dysfunktion.
• Borgere med nedsat kropsfornemmelse.
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Oplysning

Beskrivelse
• Borgere med en udadreagerende adfærd.

Funktionsniveau

Borgeren har daglige aktivitetsproblemer som følge af manglende søvn
og/eller kropslig uro.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

Produktet skal afprøves og skema medgives til udfyldning for at vurdere
effekten heraf. Afprøvningen er som hovedregel i 14 dage

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Kørepose og regnslag
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Kørepose og regnslag

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for at der ikke kan bruges almindelig udendørs beklædning.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan komme udendørs med kørestol/ klapvogn.
• Kørepose.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Regnslag til kørestol.
• Køreslag.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Regnslag der kan købes i almindelig handel.

Målgruppe for ydelsen

Borgere, der på grund af nedsat kraft- og bevægelighed ikke er i stand
til at benytte overtrækstøj eller almindeligt regntøj til brug udendørs.

Funktionsniveau

Det skal være godtgjort at funktionsnedsættelsen medfører væsentlige
problemer med at klare påklædning af ”normalt” udendørs tøj/regntøj.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.
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Oplysning

Beskrivelse

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

Borgeren skal have et væsentligt behov for at komme udendørs.

Afledte forhold at tage hensyn til

Nej.

Hjælpemidler til siddende aktiviteter
Arbejdsstol
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Arbejdsstol

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat standfunktion.

Formålet med ydelsen

At borgeren bliver i stand til at udføre huslige funktioner i køkkenet.
• Ståstøttestol med central- eller belastningsbremse
• Arbejdsstol med gasfjeder til højderegulering med centralbremse.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Arbejdsstol med køremotor og/eller motor til højderegulering.
• Reparation.
• Tilbehør og specialtilpasning.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen
Målgruppe for ydelsen

• Drift og vedligeholdelse.
• Almindelig kontorstol.
Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.
• Borgeren har ikke standfunktion over længere tid og er afhængig af
en arbejdsstol i forbindelse med varetagelse af de daglige gøremål,
der som udgangspunkt udføres stående, f.eks. madlavning og opvask.

Funktionsniveau

• Det skal vurderes om almindelig stole eller brug af rollator eller lignende alternative løsninger, vil kunne dække behovet.
• Hvis funktionsnedsættelsen nødvendiggør behov for køremotor og
højderegulering, skal det vurderes, om der alternativt skal bevilges
indendørs el-kørestol med joystick.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandør aftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.
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Oplysning

Beskrivelse

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Aktivitetsstole til børn
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Aktivitetsstole til børn

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat siddende balance og nedsat hovedkontrol.

Formålet med ydelsen

At børnene bliver i stand til at spise, lege og udføre andre aktiviteter siddende.
• Arbejds-/aktivitetsstole med højdeindstilleligt understel.
• Skalstole med højdeindstilleligt understel.
• Skalstole med understel.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Hjørnestole.
• Indstilling/tilpasning ved levering.
• Reparationer.
• Specialtilbehør.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Høj barnestol, herunder trip trap stol samt indsatser til stole.

Målgruppe for ydelsen

Børn med nedsat funktionsevne.
• Barnet skal have behov for handicapkompenserende funktioner.

Funktionsniveau

• Der skal tages udgangspunkt i bedst egnede og billigste stol, der
samtidig tager højde for barnets fremtidige udvikling.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der
være egenbetaling.
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Oplysning

Beskrivelse

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

Udskiftes efter behov når barnet vokser eller behovet ændres.

Kuglepude
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Kuglepude

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At dæmpe en sensomotorisk og/eller psykisk uro.

Formålet med ydelsen

Mindske motorisk uro, så udførelse af daglige aktiviteter bedres.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Sansestimulerende pude.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Udskiftning af betræk.
• Borgere med nedsat psykisk- eller sensomotorisk funktionsniveau.
• Borgere med nedsat kropsfornemmelse.

Målgruppe for ydelsen

• Borgere med udadreagerende adfærd.
Funktionsniveau

Borgere der har siddende aktivitetsproblemer på grund af motorisk uro.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Kuglestol
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Kuglestol
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Oplysning

Beskrivelse

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med ydelsen

At medvirke til at afhjælpe den varige nedsatte funktionsevne og dermed
øge aktivitetsniveauet og lette den daglige tilværelse i hjemmet.
At stimulerer kroppens berørings- og muskel-ledsans.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Kuglestol med eller uden fodskammel.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med f.eks. spasticitet, motorisk uro, manglende koncentration,
demens, psykiatriske- og neurologiske lidelser.
Borger hvor der ikke kan anvendes en almindelig hvilestol eller lignende
til at dæmpe borgers motoriske og psykiske uro.

Funktionsniveau

Borgere der ikke kan kompenseres med medicinsk eller pædagogisk behandling ift. at finde ro.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er omkostningsfri for borger

Særlige bemærkninger

Der kan laves tillægsbevilling på ekstra betræk ved særligt behov.

Afledte forhold at tage hensyn til

Ingen.

Hvilestol fungerende som hjælpemiddel
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Hvilestol fungerende som hjælpemiddel

Lovgrundlag

Serviceloven § 112, jf. § 113, stk. 5

Behov der dækkes af ydelsen

Manglende evne til selvstændigt af rejse sig fra en hvilestol.

Formålet med ydelsen

At kompensere for borgers manglende evne til at sætte og rejse sig
selvstændigt.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Hvilestole med handicapkompenserende funktion i form af specielle
funktioner/indstillingsmuligheder som eks:.
• Arthrodesesæder
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Oplysning

Beskrivelse
• Katapultsæde
• Øvrig specialindretning

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Målgruppe for ydelsen

• Vippefodskammel
• Almindelig vedligehold.
Borgere med betydelig nedsat funktionsevne, som ikke i forvejen er bevilget en kørestol der kan kompensere for den manglende evne til at
sætte og rejse sig.
Borgere der ikke kan tilbydes andre muligheder for at sidde.
Borgere der selv kan betjene stolens funktioner.

Funktionsniveau

Borgere med selvstændig gangfunktion, men som ikke kan rejse og
sætte sig selvstændigt fra en almindelig hvilestol.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er uden omkostninger for borger.

Særlige bemærkninger

Hjælpen ydes som udlån.

Afledte forhold at tage hensyn til

Ingen.

Hvilestol der bevilges som forbrugsgode
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Hvilestol der bevilges som forbrugsgode

Lovgrundlag

Serviceloven § 113.

Behov der dækkes af ydelsen

Individuelt tilpasset siddekomfort ved nedsat funktionsniveau.
• At borgere med funktionsnedsættelse får en optimal siddestilling i
hvilestol.

Formålet med ydelsen

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• At kompensere for borgers nedsatte funktionsevne ift. at indstille en
hvilestol for at give ekstra støtte og for at kunne variere siddestillingen.
• Hvilestol med el- indstillinger til ryglæn og sæde
• Opklappelig fodskammel
• Indretning i forhold til almindelig siddekomfort.
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Oplysning

Beskrivelse
• Hvilestol med fast højde og manuel indstilling af ryglæn, svarende til
en almindelig standard hvilestol (§ 113, stk. 3), som betragtes om
sædvanligt indbo.
• Vippefodskammel.
• Almindelig vedligeholdelse.
• Borgere der ikke kan benytte en hvilestol uden mulighed for at ændre siddestilling.

Målgruppe for ydelsen

• Borgere der ikke kan anvende de manuelle indstillingsmuligheder i
en hvilestol
• Borgere med varig nedsat fysisk funktionsevne, og som ikke i forvejen er afhjulpet med en komfortkørestol eller anden kørestol med
mulighed for justering af siddestillingen.
• Borgere med nedsat funktionsniveau der umuliggøre anvendelse af
manuelle indstillingsmuligheder.

Funktionsniveau

• Borger med deformiteter der nødvendiggør speciel indretning ift. siddestillingen.
Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.
Borgeren skal betale 50 % af udgiften til en standard hvilestol.

Betaling

Kommunen skal betale de resterende 50 % af en standard hvilestol.
Ønsker borgeren en dyrere hvilestol end bedst egnede og billigste hvilestol, vil der være en yderligere egenbetaling på prisdifferencen.

Særlige bemærkninger

Hvilestolen er borgers ejendom.

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Hjælpemidler til personlig medicinsk behandling
Trykaflastende puder
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Trykaflastende puder

Lovgrundlag

Serviceloven § 112
• At kompensere for nedsat evne til at skifte stilling både siddende og
liggende

Behov der dækkes af ydelsen

• At borgere med atypisk kropsform, lammelser, muskelatrofi, fare for
trykskader eller lign. opnår støtte, aflastning og korrektion af siddestillingen i kørestol eller hvilestol
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Oplysning

Beskrivelse

Formålet med ydelsen

At forebygge og behandle tryksår hos borgeren.
• Trykaflastende pude herunder siddepuder
• Skumpuder, luftpuder, gelpuder, kombinationspuder og positioneringspuder.
• Øreskånepuder.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Hælløftere.
• Albuepuder.
• Vekseltrykmadrasser.
• Inkontinensbetræk .
• Skråpuder.
• Ringpuder .

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Lammeskind (ægte og syntetisk).
• Almindelige siddepuder uden trykaflastende effekt.
• Rengøring og vedligeholdelse af puden.

Målgruppe for ydelsen

Funktionsniveau

Borgere med så nedsat funktionsevne, at de ikke kan korrigere deres
egen stilling hverken siddende eller liggende.
Borgere der er i risiko eller har udviklet tryksår.
Borgere der ikke mærker behov for at ændre stilling.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er omkostningsfri for borger
Eventuelle følgeydelser:
• ekstra betræk

Særlige bemærkninger

• inkontinensbetræk
• ekstra pude hvis borger ikke selvstændigt kan flytte puden fra en
stol til en anden.

Afledte forhold at tage hensyn til

-
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Forbrugsgoder
El-scooter
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

El-scooter

Lovgrundlag

Serviceloven § 113, stk. 3

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for et nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Formålet med ydelsen

At borgeren bliver i stand til at færdes udenfor hjemmet over længere afstande, og opretholde en aktiv tilværelse
• Max 50 % tilskud til anskaffelse af el-scooter som standardprodukt.
• Der ydes hjælp til særlig indretning/kapacitet på en bevilget el-scooter.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Hvis el-scooteren ikke kan oplades indendørs, ydes hjælp til strømudtag til opladning.
• Der ydes ikke hjælp til udskiftning eller reparation af el-scooteren.
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Der ydes ikke hjælp til udskiftning af batterier.
• Der ydes ikke hjælp til almindelig vedligeholdelse, herunder lapning.

Målgruppe for ydelsen

Funktionsniveau

Borgere med væsentlig nedsat fysik eller psykisk funktionsniveau.
Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport eller som fører af personbil.
Borgere med væsentlig nedsat fysik eller psykisk funktionsniveau som
kan blive selvhjulpne med en el-scooter og evt. bryde isolation.

Leverandør

Frit leverandørvalg.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

-

Betaling

Borger betaler 50 % af en standard el-scooter. Kommunen betaler det
resterende beløb.
Ønsker borgeren et dyrere produkt end billigst og bedst egnede, vil der
være en yderligere egenbetaling på prisdifferencen.
• El-scooteren er borgerens ejendom og der kan ikke ydes hjælp til
udskiftning.

Særlige bemærkninger

• I tilfælde af driftsstop, er det borgerens ansvar at sørge for hjemtransport. Det anbefales at tegne et Falck abonnement, hvilket skal
betales af borger.
• Ved bevilling af el-scooter, vil andre kommunale ydelser såsom indkøbsordning, kørsel og lign. blive revurderet.
• El-scooter bevilges kun én gang
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Oplysning

Beskrivelse

Afledte forhold at tage hensyn til

-

El-scooter der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

El-scooter der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 112 og 113, stk. 5.

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for et væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Formålet med ydelsen

El-scooteren bevilges som et forbrugsgode, der udelukkende fungerer
som hjælpemiddel, når borgerens funktionsnedsættelse er ganske betydelig, og el-scooteren træder i stedet for et hjælpemiddel.
• Udlån af el-scooter.
• Særlig indretning.
• Der ydes hjælp til udskiftning af særlig indretning/kapacitet på en bevilget el-scooter.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Hjælp til strømudtag til opladning, hvis el-scooter ikke kan oplades
indendørs.
• Reparation herunder udskiftning af batterier.
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere
end 1 årlig udskiftning pga. slitage. Dokumentation skal foreligge.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Der ydes ikke hjælp til almindelig vedligeholdelse, herunder lapning.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med væsentlig nedsat fysik eller psykisk funktionsniveau.
Eksempler på de helbredsmæssige forhold, hvor el-scooteren udelukkende fungerer som hjælpemiddel:
• Gangfunktionen er svært nedsat eller næsten ophævet.

Funktionsniveau

• Der er væsentligt fysiske eller psykiske skånebehov.
• Borgeren lider af en alvorlig fremadskridende sygdom.
Listen er ikke udtømmende, og der tages individuel og konkret stilling i
den enkelte sag.

Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ingen – ydes som udlån af kommunen.

Betaling

Der ydes hjælp til den fulde anskaffelsespris og hjælpen ydes som et
udlån. El-scooteren er kommunens ejendom.
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Oplysning

Beskrivelse
• I tilfælde af driftsstop, er det borgerens ansvar at sørge for hjemtransport. Det anbefales, at borger tegner et abonnement for afhentning (el. lign.) af el-scooter.
• Hvis der er leveret en el-scooter fra Albertslund Kommunes Hjælpemiddelcenter, kan det ikke forventes at den leveres med nye dæk og
slanger. Er dette tilfældet vil dæk og slanger blive udskiftet første
gang af Hjælpemiddelcentret inden for det første år.

Særlige bemærkninger

• Ved bevilling af el-scooter, vil andre kommunale ydelser som udgangspunkt frafalde, f.eks. indkøbsordning, kørsel og lign.
Udskiftning:
• Der kan ydes hjælp til udskiftning af el-scooteren efter en konkret individuel vurdering.
Afledte forhold at tage hensyn til

-

Hjælpemidler til kommunikation
Fjernbetjeningssystem og omverdenskontrol
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Fjernbetjeningssystem og omverdenskontrol

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for ophævet gangfunktion, nedsat funktion i hænder/arme.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan starte og/eller stoppe elektriske apparater ved egen
hjælp.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Fjernbetjening af døre, radio/TV, lys, gardiner m.m.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Permanente kørestolsbrugere, der uden fjernkontrol, hovedsageligt er
afhængig af hjælp fra andre.

Funktionsniveau

• Det skal i væsentlig grad kunne gøre borgeren selvhjulpen i forhold
til at udføre funktioner i dagligdagen.
• Det skal være sandsynliggjort, at der ikke er et hensigtsmæssigt alternativ til fjernbetjeningen.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.
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Oplysning

Beskrivelse

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borgeren et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.

Særlige bemærkninger

-

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Nødkald
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Nødkald

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat mulighed for at kalde hjælp

Formålet med ydelsen

At borgeren bliver i stand til at tilkalde hjælp.
• Nødkaldsapparat med transportabel sender.
• Dørlås.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Nøglekort.
Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Borgere med udtalt faldtendens, der ikke kan kalde hjælp på anden
måde.

Målgruppe for ydelsen

• Kritisk syge borgere der selvstændigt kan mobilisere sig og som ikke
kan tilkalde hjælp på anden måde.
• Borgere der falder hyppigt og som ikke selv kan rejse sig.
• Borgere der ikke er i stand til at tilkalde hjælp på anden måde, fx
ved at bruge en almindelig trådløs telefon.

Funktionsniveau

• Borgere der bor alene, eller hvor ægtefælde/sambo er på arbejdsmarkedet, hvorfor borger derfor er alene en væsentlig del af døgnet.
Leverandør

Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

-

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Hvis borger
vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil
der være egenbetaling.
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Oplysning

Særlige bemærkninger

Afledte forhold at tage hensyn til

Beskrivelse
• Borger skal kunne forstå i hvilke situationer nødkaldet må anvendes,
og borger skal bære senderen på sig
• Borger skal kunne forstå hvilke situationer, der vil være misbrug af
nødkaldet. Nødkald der misbruges kan blive nedtaget.
Der skal være mulighed for tilkobling til elnettet ved hoveddøren for opsætning af den elektroniske dørlås.

- 51 -

Sundhed, Pleje & Omsorg
BØRN, SUNDHED & VELFÆRD
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
+45 43 68 68 68
albertslund@albertslund.dk
www.albertslund.dk

