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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, behand-

ling, pleje, lindring og rehabilitering i en kontinuerlig og sammenhængende proces. Udgangspunktet er borgernes 

ressourcer, og formålet er at styrke livsmod og ressourcer samt skabe nye muligheder. 

Formålet 

Hvis du har svært ved at klare din hverdag, eller har behov for støtte og vejledning, kan du henvende dig til kommu-

nens visitation. 

Formålet med kommunens tilbud er, at den støtte, du bevilges, medvirker til at øge din livskvalitet og muligheden 

for, at du bliver mere selvhjulpen. Støtten vil i Albertslund kommune blive tildelt som enkeltydelser som beror på 

en konkret og individuel vurdering. 

Dette dokument beskriver det serviceniveau, som tilbydes i Albertslund Kommune ift. APV-hjælpemidler. Kvali-

tetsstandarden godkendes politisk én gang årligt jf. gældende bekendtgørelse om kvalitetsstandarder. Eventuelle 

ændringer af kvalitetsstandarderne godkendes af Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. 

Kvalitetsstandarden fungerer som: 

• Et middel til at afstemme dine forventninger til kommunens tilbud om APV-hjælpemidler 

• Et middel til at informere dig om, hvad tilbuddene indeholder 
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Lovgrundlag 

Arbejdsmiljøloven 

§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der 

henvises her særligt til 

1) kapitel 5 om arbejdets udførelse, 

2) kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet, 

3) kapitel 7 om tekniske hjælpemidler m.v., 

4) kapitel 8 om stoffer og materialer. 

§ 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sund-

hedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der 

anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden 

og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvur-

deringen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejds-

processer m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje 

år. 

Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvor-

dan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderin-

gen skal indeholde følgende elementer: 

1) Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 

2) Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 

3) Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 

4) Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 
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APV-hjælpemidler i Albertslund Kom-

mune 

I nogle tilfælde bevilges hjælpemidler efter arbejdsmiljøloven. Dette gælder i de tilfælde hvor hjælpemidlerne fun-

gerer som arbejdsredskab for pårørende eller hjælpere i hjemmet (APV-hjælpemidler). Når der bevilges hjælpemid-

ler efter Arbejdsmiljøloven, er det således for at sikre arbejdsmiljøet. Der skal foreligge en arbejdspladsvurdering 

ved bevilling af APV-hjælpemidler efter arbejdsmiljøloven. 

Bevilling af APV-hjælpemidler sker ud fra en helhedsvurdering af dine behov. En helhedsvurdering indebærer, at 

din samlede situation tages i betragtning. Vurderingen af dit behov har til hensigt, at afdække det man kalder funk-

tionsevne. 

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 dit 

behov. Helhedsvurderingen af dit behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket omfang, funktions-

nedsættelsen begrænser dig i dagligdagen. 

Ofte vil det være nødvendigt at lave en bred beskrivelse af, hvor meget funktionsevnen er nedsat, hvordan du i øv-

rigt klarer din hverdag, og hvordan du selv ønsker at indrette sin tilværelse for at leve så almindeligt og selvstændigt 

som muligt. 

Ansøgning 

Som borger i Albertslund skal du søge om støtte ved at anvende et digitalt ansøgningsskema. Det digitale ansøg-

ningsskema kan du finde på Albertslund Kommunes hjemmeside www.albertslund.dk . 

Du kan også søge ved at henvende dig i Hjælpemidler i Sundhed, Pleje og Omsorg. 

Leverandør af APV-hjælpemidler 

Der kan være tale om flere muligheder: 

• Hjælpemiddelcentret, Formervangen 11 

• For en del af hjælpemidlerne har Albertslund Kommune indgået leverandøraftaler. Det fremgår af skemaerne i 

kvalitetsstandarden om Albertslund Kommune har indgået en leverandøraftale. Der vil løbende indgås nye le-

verandøraftaler. 

Arbejdsmiljø 

Når borgere modtager hjælp fra hjemmeplejen skal personalet sikres et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt for-

svarligt arbejdsmiljø efter arbejdsmiljølovens § 15 stk. 1.  

For at arbejdet kan udføres under sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, vil Albertslund Kommune 

vurdere hjemmet som arbejdsplads. Det vurderes bl.a. om der er behov for hjælpemidler til personalet og om der er 

de fornødne pladsforhold i hjemmet.  

Hjælpemidler, som tilgodeser plejepersonalets arbejdsmiljø, er ikke omfattet af muligheden for frit valg af hjælpe-

midler og leverandør. Det er et udlån fra Albertslund Kommune. 

https://albertslund.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/ansoegning-om-hjaelpemidler/
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Hjælpemiddelcenter Formervangen 

Hjælpemiddelcenter Formervangen drives i samarbejde mellem Glostrup og Albertslund Kommuner.  

Hjælpemiddelcentret tager sig af praktisk rådgivning, levering, hjemtagelse og reparation af de hjælpemidler, som 

allerede er bevilget. 

Sagsbehandlingsfrister  

Frister for behandling af ansøgninger i visitationen er politisk fastsat.  

Ydelse Lovgrundlag Behandlingsfrist 

APV-hjælpemidler  Arbejdsmiljøloven § 15  4 uger 

Efter en sag er påbegyndt, kan man forvente en afgørelse inden for 4 uger, da det kan være nødvendigt at indhente 

lægelige oplysninger eller foretage praktiske afprøvninger, inden en afgørelse kan foreligge. Sager med svære pro-

blemstillinger kan dog forlænge tidspunktet for afgørelsen. 

Klagemuligheder 

Der er ikke mulighed for at klage over kommunens afgørelse vedrørende APV-hjælpemidler. 

Kontaktoplysninger 

Du kan selv kontakte os, ligesom dine pårørende, de medarbejdere der hjælper dig i hverdagen eller din egen læge 

kan kontakte os. 

Enhed Kontaktoplysninger 

Hjælpemidler 

• Ansøgning og bevilling af APV-
hjælpemidler 

 

Telefon: 43 68 65 00 

Træffetider: 

• Mandag – onsdag: 08.30 – 09.30 

• Torsdag: 15.00 – 17.30 

• Fredag: 08.30 – 09.30 

E-mail: hjaelpemidler@albertslund.dk 

Sikker mail kan sendes via Digital Post på borger.dk 

Noter i emnefeltet, at henvendelsen er att. Hjælpemidler. 

Almindelig post kan sendes til: 

Albertslund Kommune 
Nordmarks Allé 
2620 Albertslund 
Att. Hjælpemidler 

Hjælpemiddelcenter Former-
vangen 

• Levering og reparation af APV-
hjælpemidler 

Hjælpemiddelcenter Formervangen 

Telefon: 43 68 65 70 

Åbningstid: 

• Mandag – onsdag: 8.00-15.00 

• Torsdag: 8.00-16.30 (senere tidspunkt efter aftale) 

• Fredag: 8.00-14.00 

Adresse: 

mailto:hjaelpemidler@albertslund.dk


 

 

- 8 - 

Enhed Kontaktoplysninger 

Formervangen 11 
2600 Glostrup 

Hjemmesider og links 

Her finder du relevante hjemmesider og links, der kan hjælpe i forhold til ansøgning, information og vejledning. 

• Retsinformation – Arbejdsmiljøloven 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/674 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/674
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Kvalitetsstandard 

Kvalitetsstandarden beskriver det politisk vedtagne serviceniveau i Albertslund Kommune. En kvalitetsstandard 

indeholder information til dig og dine pårørende om rammerne for den støtte, du kan forvente at få. 

Kvalitetsstandarderne er ydermere et vigtigt ledelsesgrundlag for både kommunalbestyrelsen og administrationen. 

Et redskab, som Albertslund Kommune skal bruge til at sikre sammenhæng mellem de politiske mål, afgørelser om 

hjælp og levering af ydelser. Alle ydelser i kvalitetsstandarden er beskrevet i et skema som vist nedenfor. 

Læsevejledning 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Ydelsens titel 

Lovgrundlag Lov og paragraf 

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

Behov der dækkes af ydelsen Hvilke behov hos borgeren skal ydelsen dække? 

Formålet med ydelsen Formål med ydelsen? 

Omfattet af ydelsen Hvad ydes inden for denne lovbestemmelse 

Ikke omfattet af ydelsen Hvad ydes ikke indenfor denne lovbestemmelse. 

Målgruppe for ydelsen Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt ydelsen 

Funktionsniveau 
Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er ud-
gangspunkt for bevilling af ydelsen 

Leverandør Her beskrives, hvem der leverer ydelsen 

Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydel-
sen. 

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

Særlige bemærkninger Beskrivelse af særlige forhold 
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Bruseleje 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Bruseleje 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem 

Formålet med ydelsen At borgeren kan få bad trods nedsat funktion 

Omfattet af ydelsen 
• Bruseleje med/uden hjul – fast højde eller højdeindstilleligt. 

• Tilbehør 

• Reparation 

Ikke omfattet af ydelsen - 

Målgruppe for ydelsen Plejepersonale/ pårørende der plejer borger 

Funktionsniveau Borgerens behov kan ikke afhjælpes ved bækkenstol eller lignende 

Leverandør Hjælpemiddelcenteret. 

Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

- 

Betaling Ydelsen er omkostningsfri for borgeren 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning 

Særlige bemærkninger - 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

Hårvaskebakke 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Hårvaskebakke 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. 

Formålet med ydelsen At borgeren kan få vasket hår af hjælper. 
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Oplysning Beskrivelse 

Omfattet af ydelsen 
• Hårvaskebakke til sengebrug  

• Reparation 

Ikke omfattet af ydelsen - 

Målgruppe for ydelsen Plejepersonale der hjælper til ved personlig hygiejne. 

Funktionsniveau Borgere der bades i sengen. 

Leverandør Hjælpemiddelcentret. 

Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

- 

Betaling Ydelsen er omkostningsfri for borgeren 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning 

Særlige bemærkninger - 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Der skal være kort afstand til afløb. 

Forflytningsplatform 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Forflytningsplatform 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgers nedsatte evne til selvstændigt at forflytte sig. 

Formålet med ydelsen At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. 

Omfattet af ydelsen 
• Forflytningsplatform med låsbare hjul til forflytning over kort af-

stand, f.eks. fra seng til kørestol 

• Tryghedsbånd 

Ikke omfattet af ydelsen - 

Målgruppen for ydelsen 
Borger som har brug for personhjælp til forflytning og hvor hjælper skal 
kunne arbejde sikkerheds– og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Funktionsniveau 
Borgere der har siddende og stående balance og som selv kan trække sig 
op til stående stilling, men som ikke selv kan forflytte sig over kort af-
stand.   
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Oplysning Beskrivelse 

At borgeren kan samarbejde om opgaven. 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmuligheder mht. leveran-
dør 

- 

Betaling Ydelsen er omkostningsfri for borger. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 

Særlige forhold 
Hjælper skal være opmærksom på om borger kan holde den stående ba-
lance også under brug af platformen. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

Sengestøttegreb/sengebøjle 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Sengestøttegreb/sengebøjle 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

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. 

Omfattet af ydelsen 

• Sengestøttegreb 

• Sengebøjle 

• Udstigningsbøjle 

• Tilpasning 

• Reparation 

Ikke omfattet af ydelsen Superpolestang 

Målgruppen for ydelsen 
Borgere med nedsat fysisk funktionsevne, der har behov for støtte for at 
komme selvstændigt ud af sengen. 

Funktionsniveau 
Borger kan med besvær sætte sig op i sengen. 

Borger kan ikke rejse og sætte sig uden personstøtte. 

Leverandør Albertslund kommune har indgået leverandøraftale 

Valgmuligheder mht. leveran-
dør 

- 



 

 

- 13 - 

Oplysning Beskrivelse 

Betaling Ydelsen er omkostningsfri for borger 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning 

Særlige forhold Sengestøttegrebet skal kunne monteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

- 

Badehjælpemidler, øvrige  

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Badehjælpemidler, øvrige 

Lovgrundlag  Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  At borgeren kan bade på trods af nedsat funktionsniveau.  

Formålet med ydelsen  At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller med hjælp.  

Omfattet af ydelsen 

• Badetaburet m. håndgreb  

• Badebræt til kar.  

• Badekarindsats.  

• Badekarsæde, drejeligt.  

• Specialtilpasning/tilbehør.  

• Reparation.  

Ikke omfattet af ydelsen 
• Badetaburet uden håndgreb.  

• Et-trins skammel.  

Målgruppe for ydelsen  Borgere med nedsat funktionsevne.  

Funktionsniveau  
Borgere der pga. nedsat balance eller muskelkraft ikke kan stå op i læn-
gere tid til bad og som derfor har brug for personhjælp til det. 

Leverandør  
Albertslund Kommune har kun indgået leverandøraftale på badetaburet-
ten.  

Valgmulighed 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.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  -  
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Oplysning Beskrivelse 

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

-  

Bade- og toiletstol 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Bade- og toiletstol 

Lovgrundlag  Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  At klare toiletbesøg på trods af nedsat funktion.  

Formålet med ydelsen  At borgeren kan klare toiletbesøg selvstændigt eller med hjælper.  

Omfattet af ydelsen 

• Bade- og toiletstol med/uden hjul  

• Bade- og toiletstol med kipfunktion  

• Bade- og toiletstol med drivhjul  

• Tilbehør og specialtilpasning  

• Reparation  

Ikke omfattet af 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.  

• Toiletstol med kipfunktion bevilges, hvis borgeren har nedsat sid-
dende balance og der liftes med sejl.  

Leverandør  Albertslund Kommune har indgået leverandøraftaler.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  -  

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold.  
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Toiletforhøjer  

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Toiletforhøjer 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

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 
mulig omfang blive mere selvhjulpen.  

Omfattet af ydelsen 
• Fastmonteret toiletforhøjer med/uden armlæn.  

• Reparation.  

Ikke omfattet af 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.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  -  

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

Borger skal selv opbevarer det oprindelig toiletsæde. Kommunen erstat-
ter ikke eventuelt bortkomne toiletsæder. 

Armlæn og afklappelige armlæn som monteres på toilet  

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Armlæn og afklappelige armlæn som monteres på toilet 

Lovgrundlag  Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  At borgeren kan sættes sig og rejse sig fra toilettet.  

Formålet med ydelsen  
At borgeren kan klare toiletbesøg med eller uden hjælp, og dermed i vi-
dest mulig omfang blive mere selvhjulpen.  
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Oplysning Beskrivelse 

Omfattet af ydelsen 
• Toiletbræt med armlæn.  

• Reparation.  

Ikke omfattet af ydelsen - 

Målgruppe for ydelsen  Borgere med nedsat funktionsevne.  

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

Leverandør  Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  -  

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

-  

Glidebræt  

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Glidebræt 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  At kompensere for en nedsat standfunktion.  

Formålet med ydelsen  At borgeren kan klare forflytning med personstøtte.  

Omfattet af ydelsen Glidebræt.  

Ikke omfattet af ydelsen - 

Målgruppe for ydelsen  Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.  

Funktionsniveau  
Borgeren bliver, med personstøtte, i stand til at forflytte sig f.eks. fra 
seng til kørestol.  

Leverandør  Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.  
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Oplysning Beskrivelse 

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  -  

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

-  

Vendelagen og el-vendelagen  

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Vendelagen og el-vendelagen 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  At borgeren bliver håndteret på forsvarlig vis ved forflytninger i sengen.  

Formålet med ydelsen  Borgeren bliver med personhjælp i stand til at vende sig i sengen.  

Omfattet af ydelsen 

• Glidestykker.  

• Glidepuder.  

• Glidelagen.  

• Vendelagen med el-motor.  

Ikke omfattet af ydelsen - 

Målgruppe for ydelsen  Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  

Funktionsniveau  
• Borgeren skal være ude af stand til at vende sig i sengen ved egen 

hjælp.  

• Det er ikke muligt at vende borgeren på anden vis.  

Leverandør  Hjælpemiddelcenteret.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  -  



 

 

- 18 - 

Oplysning Beskrivelse 

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

-  

Plejeseng barn/junior  

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Plejeseng barn/junior 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  
At forældre og hjælpere får mulighed for at pleje et handicappet barn i 
sengen.  

Formålet med ydelsen  
At sikre forældre og hjælpere de nødvendige arbejdsredskaber til brug 
ved plejen af barnet. 

Omfattet af ydelsen 
• Barneseng med el-indstilling i højde og liggeflade.  

• Reparation.  

• Tilbehør og specialtilpasning.  

Ikke omfattet af ydelsen Almindelig barneseng.  

Målgruppe for ydelsen  Børn med nedsat fysisk funktionsevne.  

Funktionsniveau  At barnet skal have behov for personlig hjælp til forflytning og lejring.  

Leverandør  Hjælpemiddelcenteret.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  -  

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejds-
forhold.  

Plejeseng med el-funktioner  

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Plejeseng med el-funktioner 
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Oplysning Beskrivelse 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  • Hjælp til nedre hygiejne eller sårpleje i sengen.  

Formålet med ydelsen  
At borgeren selvstændigt kan komme i og ud af sengen eller at sikre ple-
jepersonalets arbejdsforhold i borgers hjem.  

Omfattet af ydelsen 

• Seng med 4-delt liggeflade – motor til højde- og rygdel som stan-
dard.  

• Standard skummadras  

• Speciel tilbehør  

• Reparation.  

Ikke omfattet af ydelsen 
• Sengebund med el-funktioner.  

• Almindelige elevationssenge.  

• Sengebund med manuel indstilling.  

Målgruppe for ydelsen  Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.  

Funktionsniveau  
• Borgere der bliver plejet i sengen og hjælpere derfor har brug for en 

plejeseng af hensyn til arbejdsmiljøet  

Leverandør  Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 

Valgmulighed m.h.t. leverandør  - 

Betaling  Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  -  

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler eller tæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og optimere ar-
bejdsforholdene.  

Stålift  

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Stålift 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem.  

Formålet med ydelsen  At borgeren kan blive hjulpet med forflytning.  
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Oplysning Beskrivelse 

Omfattet af ydelsen 
• Stålift.  

• Standardløftesejl.  

• Specialtilpassede løftesejl.  

Ikke omfattet af ydelsen - 

Målgruppe for ydelsen  Plejepersonale eller pårørende der hjælper med forflytningerne.  

Funktionsniveau  

• Borgeren er ikke i stand til at klare flytning på anden måde.  

• Borgeren kan samarbejde om flytningen.  

• Borger har en sikker og stabil standfunktion.  

Leverandør  Hjælpemiddelcentret.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn.  

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og opti-
mere arbejdsforholdene. 

Gulvlift 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Gulvlift 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  
At borgeren kan blive flyttet til og fra seng, kørestol, badestol mv.  

At en gulvlift er nødvendig for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø.  

Formålet med ydelsen  At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. 

Omfattet af ydelsen 
• Gulvlift.  

• Løftesejl (standard).  

Ikke omfattet af ydelsen - 

Målgruppe for ydelsen  Borgere uden stand- eller gangfunktion.  
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Oplysning Beskrivelse 

Funktionsniveau  
• Borgeren kan ikke flyttes ved hjælp af ståløfter eller øvrige forflyt-

ningshjælpemidler.  

• Borgeren kan ikke medvirke til forflytningen.  

Leverandør  Hjælpemiddelcentret.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn.  

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og opti-
mere arbejdsforholdene.  

Loftlift 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Loftlift 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  
At borgeren kan blive flyttet til og fra seng, kørestol, badestol mv.  

At en loftlift er nødvendig for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø  

Formålet med ydelsen  At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem.  

Omfattet af ydelsen 

• Montering af skinner i loft/væg  

• Løftemotor  

• Løftesejl (standard) 

• Reparation  

Ikke omfattet af ydelsen - 

Målgruppe for ydelsen  Plejepersonale eller pårørende der hjælper med forflytninger.  

Funktionsniveau  
Borgere der ikke kan forflyttes ved hjælp af gulvlift eller øvrige  

forflytningshjælpemidler.  

Leverandør  Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  
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Oplysning Beskrivelse 

Betaling  Ydelsen er omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

Hjælpemotor til manuel kørestol 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Hjælpemotor til manuel kørestol 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  
At borgeren som har fået bevilget en manuel kørestol og som ikke selv-
stændigt kan drive den udendørs, kan få kombineret hjælp via en hjæl-
pemotor og personhjælp. 

Formålet med ydelsen  
At give pårørende/hjælpere der har problemer med at håndtere borge-
ren i kørestol ekstra hjælp, i form af ekstern motorkraft. 

Omfattet af ydelsen Hjælpemotor påmonteret manuel kørestol.  

Ikke omfattet af ydelsen Almindelig vedligeholdelse.  

Målgruppe for ydelsen  
Borgere der har pårørende eller hjælpere der daglig skal manøvrere en 
kørestolsbruger udendørs, hvor der samtidig er behov for en hjælpemo-
tor. 

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

Leverandør  Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  Nej.  

Betaling  Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. 

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  

• Hjælpemotoren kan være tung at af- og påmontere.  

Borgeren kan i nogle situationer have svært ved at køre kørestolen med 
en hjælpemotor påmonteret.  
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Oplysning Beskrivelse 

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

Der kan være behov for en ekstra kørestol, da kørestolen ikke kan klap-
pes sammen når hjælpemotoren er monteret.  

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

Sengebord 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Sengebord 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  Afsætningsmulighed til brug ved pleje i sengen.  

Formålet med ydelsen  At plejepersonale kan varetage plejeopgaver.  

Omfattet af ydelsen 
• Sengebord uden skuffer  

• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen Almindelige sengeborde, rulleborde mv.  

Målgruppe for ydelsen  
• Borgere der ikke kan deltage stående i personlig pleje  på badeværel-

set 

• Ved sårpleje 

Funktionsniveau  
Det er en forudsætning, at problemet ikke kan løses ved fast hævelse af 
borgers bord, skriveplade eller andet.  

Leverandør  Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  -  

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og opti-
mere arbejdsforholdene.  
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Fjernelse af dørtrin  

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Fjernelse af dørtrin 

Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven § 15 

Behov der dækkes af ydelsen  At kompensere for varigt nedsat gangfunktion.  

Formålet med ydelsen  
Når borger skal køres i kørestol/bækkenstol ml. forskellige rum i boli-
gen.  

Omfattet af ydelsen Fjernelse af dørtrin.  

Ikke omfattet af ydelsen Fjernelse af dørtrin til de rum i boligen, der ikke benyttes jævnligt.  

Målgruppe for ydelsen  
Borgere med nedsat fysisk funktionsevne, der flyttes med kørestol eller 
bækkenstol.  

Funktionsniveau  
Borgere der er afhængig af kørestol eller bækkenstol ved færden i boli-
gen 

Leverandør  Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.  

Valgmulighed m.h.t. leverandør  -  

Betaling  Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren.  

Opfølgning på ydelsen  Der foretages individuel opfølgning.  

Særlige forhold  
• I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos pri-

vat udlejer.  

• Behovet kan ikke løses med slisker. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til  

I ejer- og andelsboliger foretages ikke reetablering.  

I lejebolig foretages reetablering i henhold til det der aftales mellem ud-
lejer og Albertslund Kommune.  
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