Kvalitetsstandard
Boligindretning og boligskift
Serviceloven § 116
Albertslund Kommune – 2021
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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 boligændringer og boligskift 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.
Boligindretning eller boligskift (Serviceloven § 116) skal medvirke til, at borgere med betydelig varig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne og dennes familie får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som
muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Boligindretning eller boligskift skal
desuden være medvirkende til, at børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får mulighed for at blive i
hjemme hos deres familie og derved at undgå at blive anbragt udenfor hjemmet.
Kvalitetsstandarden fungerer som et middel til at:
• Afstemme forventninger til kommunens tilbud om boligindretning eller boligskift.
• Informere om, hvad tilbuddene kan indeholde.

Lovgrundlag
Nedenfor følger uddrag af lovgivning i forhold til hjælp til boligindretning. 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.
§ 116 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.
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Boligindretning og boligskift
Boligindretning og boligskift efter Serviceloven § 116 omhandler ændringer af boligen som gør boligen bedre egnet
som opholdssted for den pågældende borger. Der er tale om mur- og nagelfaste ændringer.

Overordnede bevillingskriterier
De helbredsmæssige betingelser for at få bevilget boligændringer eller boligskift omfatter personer med varigt fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af
ulykkesskade og omfatter således både børn og voksne.

Vurdering af borgerens behov
Bevilling af boligindretning eller boligskift 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
Digitale ansøgninger om boligindretning og boligskift hos Albertslund Kommune kan foretages online via borger.dk
eller Albertslund Kommunes hjemmeside. Du finder links i afsnittet ’Hjemmesider og links’.
Du kan også søge ved at henvende dig til Hjælpemidler i afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg. Du finder telefonnummer og e-mail i afsnittet ’Kontaktoplysninger’.
Hvis du har behov for hjælp til at ansøge om boligindretning og boligskift, kan der bestilles tid hos Borgerservice på
Albertslund Kommunes bibliotek.

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

Lovgrundlag

Behandlingsfrist

Større boligændringer

Serviceloven § 116

24 uger

Mindre boligændringer

Serviceloven § 116

6 uger
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Klagemuligheder
Du kan klage mundtligt eller skriftligt over kommunens 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.
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

• Boligindretning og boligskift

E-mail: hjaelpemidler@albertslund.dk

• Klage over afgørelse

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
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/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/ansoegning-om-hjaelpemidler/
• 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/2020/1287
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• 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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Boligindretning og boligskift
Her kan du læse om en række af de indsatser, som du kan søge om under boligindretning og boligskift.

Læsevejledning
Alle boligindretninger mv., der oftest kan bevilges, er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver boligindretning mv., mens højre side beskriver det konkrete lovgrundlag, formål, målgruppe
mv. for den enkelte boligindretning mv. 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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Automatisk døråbner
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Automatisk døråbner

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat kraft, balance og bevægelighed.

Formålet med ydelsen

Aktiviteter der indgår i ydelsen

At borgeren kan komme ind og ud af sin bolig ved egen hjælp.
At borgeren kan åbne døren når det ringer på.
• Elektrisk døråbner på hoveddør eller havedør.
• Elektrisk døråbner på fælles indgangsdør i opgang.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Reparation og vedligeholdelse

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.
• Der skal som udgangspunkt være tale om et dagligt behov.
• Døråbneren skal være nødvendig for at komme selvstændigt ud/ind
af boligen.
• Det skal med i vurderingen, hvor stor en del af hverdagen der er
personhjælp til rådighed.
• Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet.

Funktionsniveau

• Det skal vurderes, om behovet kan løses alternativt f.eks. med krog
på døren eller kile under døren.
• Som udgangspunkt bevilges til én udgang, dog kan der i ganske
særlige tilfælde bevilges 2 eller flere døråbnere, hvis f.eks. adgangsforholdene i en boligblok nødvendiggør det.
• Det skal vurderes, om behovet for døråbner i boligblokke bør løses
af ejendommens administrator/boligselskab.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

En automatisk døråbner bevilges som borgers ejendom og borgeren
skal derfor selv afholde udgifter til reparation og vedligehold. Vælger
borger en dyrere leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der være egenbetaling.

Opfølgning på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning.

Særlige bemærkninger

I lejebolig skal der søges om tilladelse hos boligselskabet eller hos privat udlejer.
Hvis det er døråbner i opgang, fører/betaler kommunen tilsyn.
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Oplysning

Beskrivelse
Hvis det er borgers egen bolig, er det borgerens eget ansvar.

I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering.
Afledte forhold at tage hensyn til

I lejebolig foretages retablering, hvis der er krav herom fra udlejer.
I de tilfælde hvor kommunen ønsker den automatiske døråbner retur, vil
der, uanset boligforhold, blive fortaget en retablering.

Automatiske vinduesåbnere
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Automatiske vinduesåbnere

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat bevægelighed, kraft og balance.

Formålet med ydelsen

At borgeren bliver i stand til at kunne åbne vinduet og lufte ud ved egen
hjælp.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Elektrisk vinduesåbner monteret på vindue i køkken.
• Elektrisk vinduesåbner monteret i værelse eller stue.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Reparation og vedligeholdelse.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med væsentlig nedsat funktion.

Funktionsniveau

Borgeren kan på grund af sin funktionsnedsættelse og vinduets placering ikke selv åbne vinduet og lufte ud. Borgeren kan ikke selv lufte ud
på anden vis.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

En automatisk vinduesåbner er som udgangspunkt borgerens ejendom
og borgeren skal selv afholde udgifterne til reparation og vedligeholdelse. Vælger borger en dyrere leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der være egenbetaling.

Opfølgning på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning.

Særlige bemærkninger

Vinduesåbnere på ovenlysvinduer.

I lejebolig skal der søges om tilladelse hos boligselskabet eller hos privat udlejer.
Der skal tages stilling til, hvorvidt andre i hjemmet kan åbne vinduet for
borgeren.
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Oplysning

Afledte forhold at tage hensyn til

Beskrivelse
I ejer- og andelsboliger foretages der ingen retablering.
I lejebolig foretages retablering, hvis udlejer kræver det.

Belysning inden- og udendørs
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Belysning indendørs/udendørs

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat syn.

Formålet med ydelsen

At borgeren bliver i stand til at udføre huslige opgaver og personlig
pleje.
At borgeren kan færdes sikkert inden- og udendørs.
• Indendørs belysning, ud over almindelig standardbelysning, skal
være nødvendigt for at kunne udføre daglige aktiviteter i hjemmet,
f.eks. huslige funktioner eller studie/lektielæsning.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Speciel udendørsbelysning ved yderdør og evt. ved trin i umiddelbar
tilslutning til yderdør.
• Udendørs belysning skal være nødvendigt for at supplere opsat almenbelysning, der ikke er tilstrækkelig for den svagsynede.
• Standardbelysning iht. Dansk standard.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

• Lamper/pærer der findes i almindelig handel.
• Udskiftning
• Reparation

Målgruppe for ydelsen

Svært synshæmmede borgere.

Funktionsniveau

Borgere hvor behovet er udredt og defineret af synskonsulent.

Leverandør

Albertslund kommune har ikke indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Ydelsen er omkostningsfri for borger.

Opfølgning på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Særlige bemærkninger

Almindelige lamper og rør, frit ophængt, som øger almindelig standardbelysning er forbrugsgode efter § 113, stk. 3.
På fællesarealer skal opsætning godkendes af evt. udlejer.
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Oplysning

Beskrivelse

Afledte forhold at tage hensyn til

-

Fjernelse af dørtrin
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Fjernelse af dørtrin

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for varigt nedsat gangfunktion.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan færdes ved egen hjælp i hjemmet.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Fjernelse af dørtrin

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

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

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.
• Borgeren har væsentlig faldrisiko og færdes indendørs med rollator
eller i kørestol.

Funktionsniveau

• Behovet kan ikke løses med slisker.
Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger en dyrere leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der være egenbetaling.

Opfølgning på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning.

Særlige bemærkninger

I lejebolig skal der søges om tilladelse hos boligselskabet eller hos privat udlejer.

Afledte forhold at tage hensyn til

I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering.
I lejebolig foretages retablering i henhold til det udlejer kræver.

Køkkenelementer, højdeindstillelige
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Køkkenelementer, højdeindstillelige
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Oplysning

Beskrivelse

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed.

Formålet med ydelsen

At borgeren bliver i stand til at kunne klare huslige funktioner ved egen
hjælp.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Elektrisk højdeindstillelig ramme påmonteret køkkenelement.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Modernisering og istandsættelse af køkken.

Målgruppe for ydelsen

Reparation og vedligeholdelse.
Borgere som er permanente kørestolsbrugere eller borgere med progredierende lidelser.
• Der skal være tale om et dagligt behov, hvor borgeren varetager
køkkenopgaver i væsentligt omfang.
• Borgeren er ikke i stand til at benytte højdeindstillelig arbejdsstol.

Funktionsniveau

• Problemet kan ikke afhjælpes med at flytte køkkenredskaber til de
køkkenskabe, som borgeren kan nå.
• Der foretages en vurdering af, om det eksisterende køkken er hensigtsmæssigt indrettet.
• Det skal ligeledes vurderes, om boligen på længere sigt er egnet
som opholdssted for borgeren med den nedsatte funktionsevne.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Boligændringen er som udgangspunkt borgerens ejendom og der medfølger udgifter til reparation og vedligeholdelse. Vælger borger en dyrere
leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der
være egenbetaling.

Opfølgning på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning.

Særlige bemærkninger

I lejebolig skal der søges om tilladelse hos boligselskabet eller hos privat udlejer.
I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering.
I lejebolig foretages retablering i henhold til det udlejer kræver.

Afledte forhold at tage hensyn til

Borgeren skal selv opbevare de køkkenelementer som nedtages, til
brug ved en eventuelt senere retablering af køkkenet, hvis udlejer kræver dette.
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Ramper, faste
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Ramper, faste

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for en varigt nedsat eller ophævet gangfunktion.

Formålet med ydelsen

At borgeren bliver i stand til at klare indendørs eller udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper.
• Standardramper.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Specialfremstillede ramper i specielle mål.
• Fliseløsning hvis ikke andet er muligt.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Reparation og vedligeholdelse (dog ikke ved forudgående aftale om at
rampen skal tilbageleveres til kommunen).

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.
• Rampe er nødvendig for at udjævne niveauforskelle i og ved boligen.

Funktionsniveau

• Det er en forudsætning, at der er tale om borgerens opholdsadresse.
• Rampen kan kun etableres, hvis hældningen på rampen lever op til
Bygningsreglementets bestemmelser.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger en dyrere leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der være egenbetaling.

Opfølgning på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning.

Særlige bemærkninger

I lejebolig skal der søges om tilladelse hos boligselskabet eller hos privat udlejer.

Afledte forhold at tage hensyn til

I ejer- og andelsbolig retableres kun, hvis kommunen ønsker hjælpemidlet retur.
I lejebolig foretages retablering hvis krævet af udlejer.
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Samtaleanlæg ved hoveddør
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Samtaleanlæg ved hoveddør

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat kraft, balance og bevægelighed.

Formålet med ydelsen

At borgeren selv kan tale med personen der ringer på hoveddøren og
efterfølgende kan åbne for hoveddøren.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Samtaleanlæg til telefon i stue og soveværelse.
• Trådløst samtaleanlæg.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Samtaleanlæg til telefon på badeværelse.

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

Funktionsniveau

Det skal være sandsynliggjort, at borgeren ikke har mulighed for at
komme til hoveddøren, når der ringes på døren.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Samtaleanlægget er som udgangspunkt borgerens ejendom og borgeren skal selv afholde udgifterne til reparation og vedligeholdelse. Hvis
borger vælger en dyrere leverandør, end den kommunen kan anskaffe
boligændringen til, vil der være egenbetaling.

Opfølgning på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning.

Reparation og vedligeholdelse

I lejebolig skal der søges om tilladelse hos boligselskabet eller hos privat udlejer.
Særlige bemærkninger

Andelsbolig sidestilles med ejerbolig.
Kommunen sørger for tilsyn og vedligehold af samtaleanlægget.
I ejer- og andelsboliger foretages der ikke retablering.

Afledte forhold at tage hensyn til

I lejebolig foretages retablering, hvis udlejer kræver det.
I de tilfælde hvor Albertslund Kommune ønsker samtaleanlægget retur,
vil der, uanset boligforhold, blive foretaget en retablering.
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Toiletbræt med skylle- og tørrefunktion
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Toiletbræt med skylle- og tørrefunktion

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

Borgere der ikke længere selv kan klare toilethygiejnen.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan klare sig uden hjælp på badeværelset og dermed blive
selvhjulpen

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Installation af toiletbræt med vaske- og tørrefunktion med eller uden
armlæn
• Opsætning af sikker el, hvis der ikke er i forvejen.

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

Målgruppe for ydelsen

Funktionsniveau

• Service og reparation
Borgere der på grund af deres lidelse f.eks. dårlige led, overvægt og
lammelser ikke er i stand til at tørre sig selv efter toiletbesøg, men som i
øvrigt vil være selvhjulpne i toiletsituationen
Borgere med en varigt nedsat funktionsevne der ved bevilling af et toiletbræt med vaske- og tørrefunktion skal borger blive fuldstændig uafhængig af andres hjælp på badeværelset.
Borgeren skal selvstændigt kunne anvende en fjernbetjening eller kunne
styre en betjening som enten sidder på toiletsædet eller på væggen.

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

Toiletbrættet skal tilsluttes el.

Afledte forhold at tage hensyn til

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

Toiletsædeløfter, elektrisk
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Toiletsædeløfter, elektrisk

Lovgrundlag

Serviceloven § 116
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Oplysning

Beskrivelse

Behov der dækkes af ydelsen

At borgeren kan sætte sig/rejse sig fra toilettet.

Formålet med ydelsen

At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg, og dermed i videst mulig
omfang bliver mere selvhjulpen.
• Elektrisk toiletløfter
• Specialtilpasning

Aktiviteter der indgår i ydelsen

• Reparation
• Eventuelt etablering af strøm på badeværelset

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne

Funktionsniveau

• Borgeren skal blive selvhjulpen med hensyn til toiletbesøg, og behovet skal ikke kunne afhjælpes på anden måde.
• Bevilges i særlige tilfælde hvor borgerens nedsatte funktioner udelukker brug af bade- toiletstol.

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

Toiletløfteren skal tilsluttes el.

Afledte forhold at tage hensyn til

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

Trappelift med stolesæde
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Trappelift med stolesæde

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

At borgeren kompenseres for nedsat eller ophævet gangfunktion og som
selvstændigt kan forflytte sig til stoleliften.

Formålet med ydelsen

At borgeren vil være i stand til at fungere i boligen, da den i øvrigt er egnet.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Stolelift til inden- og udendørs brug.
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Oplysning

Beskrivelse

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere der ikke på anden vis kan komme ind/ud af boligen, eller
komme rundt i boligen.

Funktionsniveau

Borgere med nedsat gangfunktion, der selvstændigt kan forflytte sig til
en trappelift med sæde.

Leverandør

Albertslund kommune har ikke indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja

Betaling

Trappeliften er borgernes ejendom og der skal foretages lovpligtigt serviceeftersyn efter leverandørens anvisning. Denne udgift betales af borger.
Derudover følger udgifter til reparation og vedligeholdelse.

Opfølgning på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning
• Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden
bolig.
• Der skal ikke være behov for yderligere ændringer af boligen for at
gøre den egnet som opholdssted for borgeren.

Særlige bemærkninger

• Der skal være plads til trappeliften.
• På fællesarealer skal opsætning godkendes af udlejer og Brandmyndigheden.
• Hvis boligen er egnet til indretning på en etage med alle de nødvendige daglige funktioner, bevilges der ikke en trappelift.

Afledte forhold at tage hensyn til

Reetablering skal foretages af borger medmindre der er indgået en aftale om, at Albertslund kommune ønsker trappeliften retur.

Væghængt toiletstøtte
Oplysning

Beskrivelse

Ydelse

Væghængt toiletstøtte

Lovgrundlag

Serviceloven § 116

Behov der dækkes af ydelsen

At kompensere for nedsat kraft og balance.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan rejse sig fra og sætte sig på toilettet.

Aktiviteter der indgår i ydelsen

Armstøtter til toilet der skal monteres op væggen.
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Oplysning

Beskrivelse

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen

-

Målgruppe for ydelsen

Borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

Funktionsniveau

• Borgeren kan ikke uden store vanskeligheder rejse og/eller sætte
sig på toilettet.
• Det er ikke muligt at benytte alternativer som f.eks. armstøtter monteret på toiletbræt.

Leverandør

Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Ja.

Betaling

Ydelsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vælger borger en dyrere leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der være egenbetaling.

Opfølgning på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning.

Særlige bemærkninger

Afledte forhold at tage hensyn til

I lejebolig skal der søges om tilladelse hos boligselskabet eller hos privat udlejer.
Der tages højde for bolig- og badeværelsestype, ift. om opsætning vil
ødelægge vådrumsmembran.
I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering med mindre kommunen ønsker hjælpemidlet retur.
I lejebolig foretages retablering hvis udlejer kræver det.

- 18 -

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

