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Forord
Dette er Furesø Kommunes politisk godkendte kvalitetsstandarder for støtte
til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. Her kan du læse i detaljer
om de kommunale indsatser, der er udarbejdet kvalitetsstandarder til. Du kan
bl.a. læse, hvilket serviceniveau, du kan forvente at møde, hvis du har nedsat
funktionsevne og derfor har brug for hjælpemidler mv. fra kommunen. Du kan
også læse, hvilket lovgrundlag, der danner baggrund for den enkelte indsats.
Hvis du ikke finder de informationer, du har brug for om de forskellige tilbud
her i kataloget, er du altid velkommen til at kontakte os for at spørge
Sådan møder vi dig
I Furesø Kommune er der fokus på størst mulig selvbestemmelse og
selvhjulpenhed i hverdagslivet, hvilket afspejler sig i mødet mellem dig som
borger og kommunens medarbejdere på sundheds-, trænings- og
plejeområdet. Der vil derfor være fokus på, at du skal have den hjælp, du har
behov for, og som kan ydes inden for den givne ramme. Servicetilbud og
kvalitetsstandarder tager afsæt i kommunens vision om Furesø som:



en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov
en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv - hele livet.

Rammen for serviceniveauet er værdighedspolitikken og prioriteringen af en
god og tryg ældrepleje i det politiske arbejdsprogram.
Det betyder, at vi vil søge løsningerne på dine udfordringer sammen med dig,
og gerne sammen med dine pårørende, inden for den givne politisk vedtagne
serviceramme, så du i videst muligt omfang kan leve et selvstændigt og aktivt
liv.

Venlig hilsen
Annelia Jensen
Centerchef
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Generelle vilkår
I disse kvalitetsstandarder er beskrevet de principper, Furesø Kommune gør
brug af, når borgere søger om bevilling af et hjælpemiddel, en boligindretning,
eller en handicap bil.
Kataloget indeholder de mest anvendte hjælpemidler og er således ikke
udtømmende.
Målgruppe
Furesø Kommune skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. En bevilling beror altid på en
konkret, individuel vurdering. Der skal være tale om et varigt nedsat
funktionsniveau, som har en indgribende betydning i dagliglivet.
Hvordan ansøger man om hjælpemidler?
Borgere kan søge om hjælpemidler via www.borger.dk. Den digitale
selvbetjeningsløsning skal ifølge loven benyttes, medmindre der er særlige
grunde til, at borgeren ikke kan benytte den.
Borgere kan dog også kontakte Furesø Kommunes visitation på 7235 5630.
Borgere bør ikke indkøbe hjælpemidler, før visitationen er kontaktet, da der
som udgangspunkt ikke kan ydes støtte til hjælpemidler, som borgeren
allerede har indkøbt.
Der vil i mange tilfælde være behov for et samtykke til at indhente oplysninger
fra f.eks. læge for at kunne belyse sagen tilstrækkeligt. Derfor er det en fordel,
hvis borgeren laver en skriftlig ansøgning.
Behov for hjælpemidler til at afhjælpe en varig funktionsnedsættelse kan også
opstå i forbindelse med en indlæggelse på sygehuset. Her vil det som regel
være plejepersonalet på sygehuset, der efter samtykke fra borgeren,
henvender sig til Visitationen.
Principper for bevilling af hjælpemidler
Formålet med bevilling af hjælpemidler er at afhjælpe borgerens funktionstab
og øge borgerens mulighed for at blive mest mulig selvhjulpen. Kommunen vil
løbende tilpasse typerne af hjælpemidler med den teknologiske udvikling,
således at hjælpemidlerne afspejler det almindelige udbud på markedet.
Når Furesø Kommune bevilger hjælpemidler, sker det med udgangspunkt i
serviceloven, den enkeltes behov og i de politisk bestemte servicemål og
standarder. Endvidere sker bevillingen med udgangspunkt i Furesø Kommunes
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Værdighedspolitik og prioriteringen af en god og tryg ældrepleje i det politiske
arbejdsprogram.
Ved den samlede vurdering af borgerens behov for hjælpemidler tages hensyn
til borgerens funktionsniveau, boligens indretning og borgerens behov for
hjælp. Visitationen foretager en individuel vurdering af borgerens behov,
vurderer om borgeren har en varig lidelse, og vurderer om bevilling af
hjælpemidlet vil afhjælpe situationen i væsentlig grad. Hvis borgeren opfylder
kriterierne, vil borgeren få stillet et hjælpemiddel til rådighed inden for
reglerne om frit valg.
Frit valg af leverandør
Der er adgang til frit valg af hjælpemidler og boligindretning inden for visse
rammer. Borgeren, der er bevilget et hjælpemiddel, har som udgangspunkt
mulighed for at vælge at få hjælpemidlet leveret fra en anden leverandør end
den, som kommunen benytter. Der er også mulighed for at købe et dyrere
hjælpemiddel end det, som kommunen har bevilget. Hjælpemidlet skal leve op
til samme krav (kravspecifikation) som kommunens
Borgerens adgang til frit at vælge en anden leverandør gælder ikke, hvis
kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det
hjælpemiddel, der ønskes anskaffet.
Selvom der benyttes frit valg, er hjælpemidlet Furesø Kommunes ejendom og
skal tilbageleveres efter endt brug. Almindelig drift og vedligeholdelse påhviler
borgeren.
Det er kommunen, der står for hjælp til reparation og udskiftning. Dog kan der
være tale om egenbetaling i særlige tilfælde.
Nogle hjælpemidler bliver bevilget af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø
(APV – hjælpemidler). Der er ikke mulighed for frit valg på disse.
Furesø Kommune har været i udbud med standard genbrugshjælpemidlerne og
har indgået aftale med diverse leverandører af hjælpemidler. Furesø Kommune
har herved opnået priser, der tages udgangspunkt i, hvis borgeren ønsker at
benytte sig af det frie leverandørvalg.
Hvis borgeren benytter sig af frit valg, vil kommunen ikke skulle rådgive og
vejlede borgeren i forbindelse med udvælgelse af hjælpemidler. Kommunen
skal dog godkende hjælpemidlets egnethed, inden købet kan gennemføres.
Udlån af genbrugshjælpemidler
Furesø Kommune råder over eget depot, der har genbrugshjælpemidler, der
udlånes til borgere, der har fået bevilget hjælpemidlet. Da der er tale om udlån
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skal borgeren sørge for at levere hjælpemidlet tilbage i samme stand, som da
det blev udlånt – undtaget almindelige slidtage.
Hjælpemidler bliver bragt til og hentet fra borgerens bopæl. Hjælpemidlerne
bliver indstillet til den enkelte, så hjælpemidlerne passer, ligesom borgerne vil
modtage instruktion i anvendelse.
Definitioner
Hjælpemidler:
Ved hjælpemidler forstås produkter, der er fremstillet med henblik på at
afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Forbrugsgoder:
Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med
henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed.
Kommunen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når disse i væsentlig grad
kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Der kan dog ikke
ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.
Der kan kun ydes hjælp, når udgiften overstiger 500 kr. Hjælpen udgør 50 %
af prisen for et almindeligt standardprodukt. I disse tilfælde bevilges hjælpen
én gang: Udgifter til reparation og udskiftning påhviler borgeren. Almindelig
drift og vedligeholdelse af forbrugsgoder påhviler borgeren.
Furesø Kommune foretager vurdering af, hvad der er standardprodukt, og ud
fra dette fastsættes pris på egenbetaling.
Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et
forbrugsgode, der er dyrere end standardproduktet, betaler kommunen de
nødvendige merudgifter (servicelovens §113 stk.4)
Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe
den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen de fulde anskaffelsesudgifter
(§ 113 stk.5)
Når et forbrugsgode bevilges efter § 113 stk. 4 eller stk. 5 foretager Furesø
Kommune reparation og udskiftning.
Hvem henvender kvalitetsstandarderne sig til?
Kvalitetsstandarderne er udarbejdet som en vejledende serviceinformation til
borgerne og samarbejdspartnere om kriterier for bevilling af hjælpemidler.
Kvalitetsstandarderne er et dagligt arbejdsredskab for Visitationen i Center for
Social og Sundhed. Kvalitetsstandarderne er ligeledes tænkt som opslag og
orientering for medarbejdere i kommunen. Således er de med til at sikre, at
alle medarbejdere følger kommunens kvalitetsmål og rammer for, hvad der
kan bevilges.
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Standarden revideres i takt med ændringer i den gældende lovgivning og efter
behov.
Funktionsvurdering
Som hjælp til at foretage den individuelle vurdering af borgerens behov, vil
kommunen skulle lave en funktionsvurdering. Det vil i den konkrete sag blive
vurderet, hvorvidt der vil være behov for et hjemmebesøg.
Det er væsentligt at være opmærksom på, at borgeren skal bidrage til sagens
oplysning, da det ellers kan blive nødvendigt at træffe afgørelse på et
ufuldstændigt grundlag, hvilket kan være til ugunst for borgeren.
Hjælpemidler som arbejdsredskaber for hjemmeplejen
Hvis et hjælpemiddel udelukkende eller fortrinsvis skal anvendes med det
formål at aflaste plejepersonalet i forbindelse med arbejdets udførelse og
derved sikre arbejdsmiljøet for personalet, betragtes det som et
arbejdsredskab.
Arbejdsgiveren for plejepersonalet har pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, hvilket indebærer at stille de
nødvendige hjælpemidler til rådighed og indrette arbejdspladsen, så disse kan
anvendes.
Hjælpemidler, der betragtes som værende arbejdsredskaber, kan være en
forudsætning for at kunne modtage den visiterede hjælp.
Tidsfrister
Ved henvendelse om hjælp arbejder Visitationen på at træffe flest mulig
afgørelser i forbindelse med første kontakt. Kan dette ikke lade sig gøre,
arbejder Visitationen på at afklare sagerne hurtigst muligt. Den politisk
fastlagte sagsbehandlingstid er på genbrugshjælpemidler op til 8 uger.
Større boligændringer kan tage op til 10 måneder, da der kan være behov for
at inddrage andre fagpersoners vurderinger, søge byggetilladelse m.m.
Støtte til køb af bil har varierende længde – enkelte sager kan tage op til et år.
Det tilstræbes, at der træffes afgørelse inden for 8 måneder.
Når borgeren er bevilget et hjælpemiddel, vil der, når hjælpemidlet er på
lager, maksimalt gå 2 uger, til borgeren har fået leveret hjælpemidlet. Skal
hjælpemidlet indkøbes, kan der gå længere tid.
Reparationer og vedligeholdelse af hjælpemidler og forbrugsgoder
Kommunen bevilger nødvendige reparationer, der ligger uden for den
almindelige vedligeholdelsespligt. Borgeren skal altid henvende sig til
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Visitationen for aftale om reparation af hjælpemidlerne. Under reparationen
kan kommunen ved særligt behov evt. udlåne et andet hjælpemiddel.
Borgeren skal selv afholde udgifter til reparation ved bevilling af forbrugsgoder
efter servicelovens § 113, stk. 3.
Der ydes ikke hjælp til drift og vedligeholdelse. Borgeren skal selv sørge for
almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlerne f.eks. jævnlig rengøring, smøring
og justering, pumpning/lapning/udskiftning af dæk og slanger efter behov,
udskiftning af el-pærer og defekte lygteglas.
Udlån af hjælpemidler ved ophold i anden bolig end egen bolig
Når borgeren skal på ferie eller besøg andre steder i Danmark, kan borgeren
ofte selv medbringe sine personlige hjælpemidler. Men er der tale om større
personlige hjælpemidler som fx plejeseng, kan kommunen i nogle tilfælde yde
hjælp til at leje det på feriestedet.
Hvis hjemmeplejen i ”feriekommunen” behøver hjælpemidler for at kunne pleje
borgeren forsvarligt, er det ”feriekommunen”, som er ansvarlig for at sørge for
disse.
Boligindretning
Borgere kan søge om hjælp til boligindretning efter Servicelovens § 116, når
de oplever problemer med at komme omkring eller ind/ud af deres bolig.
Med i den faglige vurdering vil muligheden for flytning til anden bolig blive
inddraget.
Bor borgeren i ejer-/andelsbolig, vil retablering af boligændringen påhvile
borgeren. Furesø Kommune vil dog nedtage nøglebokse, hvis den nye ejer
ønsker dette.
Bor borgeren i lejebolig, vil kommunen ansøge boligselskabet om tilladelse til
at foretage boligændringen og retablere boligen ved fraflytning, hvis
boligselskabet retter henvendelse om dette.
Vedligeholdelse og reparationer af boligændringer påhviler borgeren.
Støtte til køb af bil
Borgere, der har et handicap, kan søge om tilskud til køb af en bil efter
servicelovens § 114. Der skal foreligge skriftlig ansøgning med tilladelse til at
indhente lægelige oplysninger.
Der skelnes mellem behovet for en almindelig personbil og en kassevogn. Det
tages med i vurderingen, om borgeren skal gøre brug af bilen i erhvervs- eller
uddannelsesøjemed og/eller omfanget af fritidskørsel.
Der kan søges om særlig indretning af bil, hvis borgerens funktionsnedsættelse
gør det nødvendigt med en særlig indretning.
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Økonomi
Hjælpemidler bevilget efter servicelovens §§ 112 og 113, stk. 5 er gratis for
borgeren. Ved bevilling af forbrugsgode efter servicelovens § 113, stk. 3 og 4
er der en egenbetaling i anskaffelsen af forbrugsgodet. Herudover skal
borgeren selv afholde udgifter i forbindelse med reparationer, udskiftning og
vedligeholdelse.
Boligændringer efter servicelovens § 116 er gratis for borgeren. Reparationer
påhviler borgerne.
Ved støtte til køb af bil bevilget efter servicelovens § 114 bevilges et rentefrit
lån svarende til bilens pris, dog max. op til gældende låneramme, som
reguleres årligt. Udgifter til almindelig drift og vedligeholdelse samt
forsikringer påhviler borgeren.
Afgørelse
Borgerne modtager en afgørelse på deres ansøgning, enten mundtligt eller
skriftligt. Borgerne har krav på en skriftlig afgørelse, hvis de ønsker det, og
visse afgørelser, blandt andet vedrørende handicapbiler og boligændringer, vil
altid være skriftlige. I forbindelse med afgørelsen vejledes borgeren om frit
leverandørvalg, praktiske forhold omkring levering og tilbagelevering,
klagemulighed mv.
Klageadgang
Borgeren har mulighed for at klage over afgørelsen og sagsbehandlingen.
Borgerne får sammen med afgørelsen en klagevejledning.
Klager over afgørelser bliver revurderet af Furesø Kommune, og hvis
afgørelsen fastholdes, bliver den sendt til Ankestyrelsen.
Opfølgning
Visitationen i Center for Social og Sundhed er ansvarlig for kvalitetssikring af
de bevilgede hjælpemidler.
Visitationen er ansvarlig for, at der løbende sker en opfølgning på de bevilgede
hjælpemidler. I praksis foregår dette i et samarbejde med borger og
leverandør.
Kvalitetssikringen udvikles løbende, så Furesø Kommune sikrer, at arbejdet
udføres så godt som muligt, og at der hele tiden arbejdes mod at gøre det
endnu bedre.
Kvalitetsstandarderne er vejledende, idet hver ansøgning bliver behandlet
individuelt.
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Hjælpemidler til personlig pleje
Armlæn, der monteres på toilet
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

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

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren skal have behov for støtte for at kunne rejse sig fra og
sætte sig på toilettet

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




Toiletbræt med armlæn
Stativ med armlæn evt. med fodplade

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Bade – og brusestol
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Hvad er målet med ydelsen?

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112.
Lov om arbejdsmiljø, hvis det bevilges som redskab for
hjemmeplejen



Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation





At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller
med hjælper
At sikre hjælpernes arbejdsmiljø
Borgeren er i risiko for fald i badesituationen
Borgeren er ude af stand til at sidde sikkert på
badetaburet i badesituationen
Borgeren har nedsat stabilitet i overkroppen
Der skal være tilstrækkelige pladsforhold til, at hjælperne
forsvarligt kan hjælpe borgeren
Ved borgere med dårlig siddende balance kan kipfunktion
bevilges

Hvad indgår i ydelsen?





Badestol med hjul
Badestol med hjul, kipfunktion
Specialtilpasning/tilbehør

Hvad indgår ikke i ydelsen?



Skridsikre underlag

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne
dørtrin.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Badekarsæde
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?



At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller
med hjælper


Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Borgeren er i risiko for fald i badesituationen
Borgeren er ude af stand til at stå sikkert op i
badesituationen og/eller komme sikkert ind og ud af
badekar

Hvad indgår i ydelsen?






Badebræt til kar
Badekar indsats
Badekarsæde, drejeligt
Tilbehør

Hvad indgår ikke i ydelsen?




Ettrinsskammel
Skridsikre underlag

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Badetaburet
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?



At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller
med hjælper


Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?





Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Borgeren er ude af stand til at stå sikkert op i
badesituationen
Borgeren er i risiko for fald i badesituationen
Der skal være tilstrækkelige pladsforhold til, at hjælperne
forsvarligt kan hjælpe borgeren

Hvad indgår i ydelsen?




Badebænk/taburet
Evt. ryglæn

Hvad indgår ikke i ydelsen?



Skridsikre underlag

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Bruseklapsæder
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 116 eller § 112 afhængigt af opsætning

Hvad er målet med ydelsen?



At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller
med hjælper

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Borgeren er ude af stand til at stå sikkert op i
badesituationen
Det er ikke muligt for borger at forflytte sig til en
badetaburet
Borgeren er i risiko for fald i badesituationen
Manglende plads til badetaburet
Skal ikke være muligt at benytte almindelig badetaburet

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?
Hvad indgår ikke i ydelsen?









Bruseklapsæde
Tilbehør



Skridsikre underlag

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune eller leverandør

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Det forudsættes at de bygningsmæssige forhold gør det muligt at
foretage opsætning.
I lejebolig skal der indhentes tilladelse til boligændringen fra
udlejer. Eventuel retablering foretages efter anmodning fra
udlejer.
I ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering.

Bruseklapsædet udlånes gratis til borgeren og kan leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

16

Bruseleje
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112 eller § 116, stk.1 afhængigt af
opsætning

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren – trods nedsat funktionsevne får mulighed for at
bade med personlig assistance.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Borgerens behov kan ikke afhjælpes med badestol.
Borgeren er ude af stand til at bade siddende.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?






Vægmonteret bruseleje
Bruseleje med hjul/fast højde/højde indstillelig
Bruseleje uden hjul/fast højde/højde indstillelig
Tilbehør

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til boligændringen fra
udlejer. Eventuel retablering foretages efter anmodning fra
udlejer.
I ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Hjælpemiddel til hårvask
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren kan få vasket hår trods nedsat funktionsniveau, hvor
borgeren er sengeliggende

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




Borgeren er ude af stand til at få vasket hår på normal vis
Afhængig af andres hjælp til hårvask.




Hårvaskebakke/bassin til sengebrug
Hårvaskebakke på stativ

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Personvægt med syntetisk tale
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren selvstændigt kan veje sig

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Der skal foreligge lægelig dokumentation, for at der er
behov for hyppig vægtkontrol
Borgeren har ikke andre muligheder for at blive vejet
jævnligt eller mulighed for hjælp af en person der kan
aflæse en almindelig personvægt
Borger skal opfylde betingelserne for medlemskab af
Dansk Blindesamfund

Hvad indgår i ydelsen?

Personvægt med syntetisk tale

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Batterier

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis for borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Toiletforhøjer
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

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

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren kan ikke, uden urimeligt besvær, rejse og/eller sætte
sig på toilettet

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




Fast monterede toiletforhøjer med/uden armlæn
Fritstående toiletforhøjer med armlæn

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Løs toiletforhøjer

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Toiletløfter, elektrisk
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren kan klare toiletbesøg uden hjælp og dermed blive
selvhjulpen.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Hvad indgår i ydelsen?




Borgeren skal blive selvhjulpen med hensyn til
toiletbesøg, og behov skal ikke kunne afhjælpes på
anden måde
Bevilges i særlige tilfælde hvor borgerens nedsatte
funktioner udelukker brug af bade/toiletstol og
toiletforhøjer
Elektrisk toiletløfter
Specialtilpasning

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Toiletløfteren skal tilsluttes el (vådrum)
Der kan søges om etablering af el-stik efter SL §116

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der må påregnes udgifter til el.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Toiletstol
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112 eller lov om arbejdsmiljø, hvis det
bevilges som redskab for hjemmeplejen

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren kan klare toiletbesøg selvstændigt eller med hjælper.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?










Der kan bevilges toiletstol til borgere der har
vanskeligt ved at transportere sig til og fra toilettet
Toiletstol med kipfunkton bevilges, hvis borgeren har
nedsat bevægelighed og ikke kan sidde opret.

Toiletstol med/uden hjul
Toiletstol med hjul, kipfunktion
Toiletstol med drivhjul
Tilbehør
Specialtilpasning

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg, medmindre det
bevilges som arbejdsredskab for hjemmeplejen.
Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Det kan være nødvendigt, at montere små slisker eller fjerne
dørtrin.
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Toiletarmstøtte, vægmonteret
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 116, stk. 1

Hvad er målet med ydelsen?

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

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




Borgeren kan kun med stor vanskelighed rejse og/eller
sætte sig på toilettet.
Det er ikke muligt at benytte alternativer som f.eks.
armstøtter monteret på toiletbræt.

Vægmonteret toiletarmstøtte – individuelt tilpasset.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Boligændringen bevilges gratis til borgeren.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering.
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Småhjælpemidler
Beskrivelse af ydelsen:
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren kan klare daglige funktioner som f.eks. spisning,
madlavning, opvask, af- og påklædning, personlig hygiejne og
dermed i videst mulig omfang kan blive selvhjulpen.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kompensere for en nedsat
funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Diverse småhjælpemidler til dagligt brug, f.eks. specialdåseåbner
og bestik.
Der kan ydes råd og vejledning om, hvor småhjælpemidler, man
selv kan indkøbe, forhandles.
Forbrugsgoder der kan købes i almindelig handel, f.eks.hos isenkræmmer.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Hjælpemidler til personlig mobilitet
Cykel, 3-hjulet
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At øge borgerens mobilitet, så det bliver muligt at færdes
selvstændigt over længere afstande og dermed opretholde en
aktiv tilværelse.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation








Borgeren skal have nedsat gangfunktion og/eller nedsat
balance og begrænset gangdistance
Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et
fysisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig
tohjulet cykel, 2-hjulet med motor eller knallert
Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne
cykle
Borgeren skal have et væsentligt behov for at kunne
færdes selvstændigt, og der skal være tale om behov for
transport flere gange om ugen
Behovet for transport skal ikke kunne dækkes
hensigtsmæssigt på anden vis, f.eks. ved offentlig
transport, gennem Movia kørsel eller egen bil
For børn, skal de være over den alder, hvor der normalt
bruges støttehjul på cyklen.

Hvad indgår i ydelsen?






3-hjulet cykel med to baghjul
3-hjulet cykel med to forhjul
Tilbehør
Specialtilpasning

Hvad indgår ikke i ydelsen?



Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og
slanger hvis der er behov for mere end et sæt årligt.
Dokumentation skal foreligge.
Lys, kurv, regnslag, regntøj, cykelhjelm.
Der kan ikke bevilges trehjulet cykel, hvis formålet
udelukkende er at få motion/træning eller til fritidsbrug.



Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

J Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der skal være egnede opbevaringsforhold

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Cykel, 3-hjulet med el-hjælpemotor
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At øge borgerens mobilitet, så det bliver muligt at færdes
selvstændigt over længere afstande og dermed opretholde en
aktiv tilværelse
 Borgeren skal have nedsat gangfunktion og/eller nedsat
balance og begrænset gangdistance
 Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne
cykle.
 Borgeren er på grund af et fysisk handicap ikke i stand til
at benytte almindelig tohjulet cykel, 2-hjulet med motor,
3-hjulet cykel eller almindelig tohjulet knallert
 Borgeren skal have et væsentligt behov for at kunne
færdes selvstændigt, og der skal være tale om behov for
transport flere gange om ugen
 Behovet for transport skal ikke kunne dækkes
hensigtsmæssigt på anden vis, f.eks. ved offentlig
transport, gennem Movia kørsel eller egen bil

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvad indgår i ydelsen?




3-hjulede cykler med el-hjælpemotor
Tilbehør/specialtilpasning

Hvad indgår ikke i ydelsen?



Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og
slanger hvis der er behov for mere end et sæt årligt.
Dokumentation skal foreligge.
Lys, kurv, regnslag, regntøj, cykelhjelm
Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis formålet
udelukkende er at få motion/træning eller til fritidsbrug.
Udgifter til strøm.




Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der skal være egnede opbevaringsforhold

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Drejetårn
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om arbejdsmiljø § 15

Hvad er målet med ydelsen?

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




At borgeren kan blive hjulpet med forflytning
At sikre hjælpernes arbejdsmiljø





Borgeren kan ikke selvstændigt forflytte sig.
Borgeren har standfunktion og kan samarbejde.
Afhjælpning af funktionsnedsættelsen ved brug af mindre
forflytningshjælpemidler og forflytningsteknikker er
opbrugt.



Drejetårn

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Nej

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?
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El-kørestol med joy-stick, indendørs
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At sikre at borgere uden gangfunktion kan færdes i hjemmet og
dermed opretholde en aktiv tilværelse.
 Borgeren har en ophævet eller stærkt nedsat
gangfunktion og manglende mulighed for at køre
kørestolen ved egen kraft
 Borger med nedsat funktion i arme/overkrop, i en
sådan grad at manuel kørestol ikke kan anvendes
hensigtsmæssigt
 Der skal være tale om et væsentligt behov
 El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes
selvstændigt og for at kunne bibeholde aktiviteter i
hjemmet
 El-kørestolen skal, i væsentlig grad, kunne medvirke til
en større grad af selvhjulpenhed
 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 elkørestolen indendørs

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvad indgår i ydelsen?






Hvad indgår ikke i ydelsen?






På baggrund af en vurdering af borgerens behov tages
stilling til bevilling af:
El-funktioner til indstillelig sædehøjde, sædetilt, ryglæn og
elevering af fodstøtter
Specialtilpasning
Tilbehør
Drift – dog ydes hjælp til akkumulatorer/batterier
Almindelig vedligeholdelse – dog ydes der hjælp til dæk
og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt.
Dokumentation skal foreligge.
Kørestolstaske
Borgeren må påregne udgifter til strøm.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Udgifter til strøm.
Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne
dørtrin.
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El-kørestol med joy-stick, kombineret inden- og udendørs
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet og
dermed opretholde en aktiv tilværelse.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

 Borgeren har en ophævet eller stærk nedsat
gangfunktion og manglende mulighed for at køre
manuel kørestol ved egen kraft.
 Der skal være tale om et væsentligt behov.
 El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes
selvstændigt og for at kunne bibeholde aktiviteter i og
udenfor hjemmet
 El-kørestolen skal, i væsentlig grad, kunne medvirke til
en større grad af selvhjulpenhed
 Det skal være muligt at manøvrere el-kørestolen
indendørs
 Det er en betingelse at borgeren er i stand til at
manøvrere el-kørestolen og i øvrigt begå sig i trafikken
på en forsvarlig og sikker måde.
 Der skal være forsvarlig opbevaringsmulighed for elkørestolen i bopæl.

Hvad indgår i ydelsen?

På baggrund af en vurdering af borgerens behov tages stilling til
bevilling af:
 El-kørestol
 Specialtilpasning
 Tilbehør

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?

Drift – dog ydes hjælp til akkumulatorer/batterier
Almindelig vedligeholdelse – dog ydes der hjælp til dæk og
slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt.
Dokumentation skal foreligge.
Kørestolstaske
Bagageboks
Flexeldæk.
Udgifter til strøm.
Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Borgeren må påregne udgifter til strøm.
Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne
dørtrin. udlejer.
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El-scooter (el-kørestol med manuel styring)
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
§113 i lov om social service.
§113, stk. 3:
Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt
af den pågældende art.
§113, stk. 4:
Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt
med et dyrere produkt end et standardprodukt, eller hvis den
nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af elscooteren, betaler Furesø Kommune de nødvendige merudgifter.
§113, stk. 5:
Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel
for borgeren eller træder i stedet for et hjælpemiddel fx en joystickstyret kørestol, betaler Furesø Kommune den fulde
anskaffelsespris. Hjælpen ydes som udlån.

Hvad er målet med ydelsen?

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

At give borgeren med en væsentlig nedsat og samlet
problemfyldt gangfunktion og stærkt begrænset gangdistance og
mulighed for at færdes udenfor hjemmet - og dermed opretholde
en aktiv tilværelse.









Borgerens gangfunktion og gangdistance skal være
nedsat i væsentlig grad.
Borgeren skal have et væsentligt behov for at kunne
færdes selvstændigt og der skal være tale om behov
for transport flere gange om ugen.
Det skal vurderes, om borgerens behov for transport
alternativt vil kunne dækkes ved hjælp af andre
hjælpemidler, f.eks. trehjulet cykel, manuel kørestol,
rollator eller stok.
Borgeren skal være ude af stand til at benytte
offentlige transportmidler eller det skal være forbundet
med stort besvær.
Behovet for transport skal ikke kunne dækkes
hensigtsmæssigt på anden vis, f.eks. gennem Movia
kørsel eller egen bil.
Det er en betingelse at borgeren er i stand til at
manøvrere el-scooteren og i øvrigt begå sig i trafikken
på en forsvarlig og sikker måde.
Der skal være forsvarlig opbevaringsmulighed for elscooteren tæt ved eller i bopæl. Borgeren skal sikre at
el-scooteren opbevares, så tyveri hindres.

3-hjulede el-scootere bliver i dag fremstillet og forhandlet bredt
med henblik på sædvanligt forbrug hos især den ældre eller
mindre mobile del af befolkningen, Hvis el-scooteren erstatter
brugen af en almindelig cykel, knallert, bil eller lign., vil der som
udgangspunkt være tale om bevilling efter stk. 3 og 4.
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Erstatter hjælpemidlet derimod en gangfunktion og kan sidestilles
med den kompensation, der f.eks. opnås ved en joy-stik-styret
el-kørestol, vil der være tale om en bevilling efter stk. 5.
Børn og unge med væsentlig funktionsnedsættelse samt borgere
med fremadskridende eller terminal lidelse, der medfører
yderligere funktionsnedsættelse inden for kortere tid, er
berettiget til bevilling efter stk. 5.
Hvad indgår i ydelsen?

Ved bevilling efter § 113, stk 3:
Dækning af 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt,
dog dækkes max et beløb på kr. 10.000.
Ved bevilling efter § 113, stk 4:
Som ved stk. 3 samt dækning af udgiften til nødvendig særlig
indretning inkl. reparation og udskiftning af den særlige
indretning.
Ved bevilling efter § 113, stk 5:
Dækning af hele udgiften til el-scooteren, når denne bevilges som
et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel
inkl. reparation og udskiftning, etablering af nødvendigt el-stik og
eventuelt opbevaringsmulighed.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Almindelig drift og vedligeholdelse.
Ved bevilling efter § 113, stk 3 eller 4:
Reparation og udskiftning
 Udgifter til strøm
 Etablering af nødvendigt el-stik til opladning af elscooter
 Etablering af nødvendig opbevaringsmulighed
 Køreposer, regnslag og lignende.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med stærkt begrænset gangfunktion og med et
væsentligt kørselsbehov, der ikke kan dækkes på anden vis.

Ydelsens hyppighed

Ved bevilling efter § 113, stk. 3 bevilges el-scooteren kun én
gang.
Ved bevilling efter § 113, stk. 4 ydes el-scooteren én gang og
den særlige indretning udskiftes efter behov.
Ved bevilling efter § 113, stk. 5 udskiftes el-scooteren efter
behov.

Hvem leverer ydelsen?

§113, stk. 3 og 4:
Borgeren kan efter eget valg vælge leverandør. Leverandøren
skal være en momsregistreret virksomhed.
§113,stk. 5:
Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune.

Er der valgmulighed m.h.t
leverandør?

§113, stk. 3 og 4: Borgeren indkøber selv forbrugsgodet ved
egen valgt momsregistreret forhandler.
§113,stk. 5: Ja, indenfor rammerne af frit valgreglerne.
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Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ved bevilling af SL § 113, stk 3 eller 4:
Der er en egen betaling i anskaffelse af el-scooteren.
Derudover skal borgeren selv afholde udgifterne i forbindelse
med reparationer, udskiftning af batterier og vedligeholdelse af
el-scooteren og udskiftning af el-scooteren.
§113,stk. 5:
Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Borgeren må påregne udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Borgere, som har et kendt misbrug (medicin, alkohol eller
rusmidler), kan kun bevilges el-scooter, hvis det lægeligt
dokumenteres, at misbruget er under behandling og ikke påvirker
evnen til at færdes forsvarligt.
Der skal være egnede opbevaringsforhold.
Det anbefales, at borgeren tegner en serviceaftale til brug for
persontransport hjem og transport af e-scooter til hjemmet eller
værksted i de tilfælde, hvor el-scooteren svigter.
Det anbefales at kontakte forsikringsselskab for afklaring af
forsikringsbehov.
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Førerhund
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet 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.
At medvirke til at blinde kan få mulighed for at færdes på nye,
ukendte steder.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?









Det er en betingelse, at der foreligger en positiv og
velbegrundet skriftlig anbefaling fra Dansk Blindesamfund.
For førstegangsborgere er det en betingelse, at borgeren
har gennemgået et kursus afholdt af Dansk
Blindesamfund, hvor motivation og muligheder for at
kunne færdes med førerhunden vurderes.
Førerhund – indkøb, træning, udstyr, dyrlægebehandling i
hele hundens liv samt problemløsning.
Deltagelse i kursus, afholdt af Dansk Blindesamfund, hvor
borgers motivation og muligheder for at færdes med
førerhund vurderes (kun førstegangsborgere).
Hjemmebesøg aflagt af Dansk Blindesamfund, hvor forhold
for førerhundens plads i hjemmet vurderes.
Prøveperiode på 3 måneder hvor førerhund placeres i
borgerens hjem, og hvor førerhundeinstruktør træner
sammen med borger i at færdes udendørs med førerhund.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Kost til hunden og almindelig hundeforsikring.

Hvem kan modtage ydelsen?

Personer som har nedsat syn svarende til 1/60, samt er vurderet
egnet af Dansk Blindesamfunds førerhundeordning.

Ydelsens hyppighed

Førerhunden udskiftes efter en konkret individuel vurdering, i
samråd med og efter anbefaling af Dansk Blindesamfund.

Hvem leverer ydelsen?

Førerhundeordningen i Dansk Blindesamfund

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Nej

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning af Førerhundeordningen.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

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

Førerhunden udlånes gratis til borgeren.
Der må påregnes udgifter til drift.

I almennyttige boligselskaber, hvor der ikke er tilladelse til at
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holde hund, er kommunen behjælpelig med at søge om
dispensation.
Det kan undertiden blive nødvendigt at flytte en førerhund til en
ny førerhundebruger. Ved en sådan placering af førerhund
anvendes særlige beregningsregler for fastsættelse af hundens
pris. Der sker refusion for en returtagen førerhund, der
replaceres i en anden kommune indenfor følgende brugsperioder:
0-2 år: 75 %
2-4 år: 50 %
4-6 år: 25 %
af købsprisen, der af den nye modtagerkommune betales til
afgiverkommunen. Refusionsaftalen bygger på at en førerhund
har en forventet levetid på 8 år.
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Gangbuk
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112.

Hvad er målet for ydelsen?

At øge borgerens mobilitet, så det bliver muligt at færdes sikkert
selvstændigt – primært indendørs.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Borgeren kan ikke færdes uden risiko for fald
Borgeren kan ikke færdes sikkert ved stok eller rollator

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Højdeindstillelig gangbuk

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem levere ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmuligheder m.h.t. til
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte forhold at tage
hensyn til?

Ekstra gangbuk kan bevilges:
- Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere
etager
- Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få gangbuk ind/ud
af boligen.
Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne
dørtrin..

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Gangstol
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At øge barnets mobilitet, så det bliver muligt at færdes
selvstændigt indendørs/udendørs – og dermed opretholde en
aktiv tilværelse.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?







Barnet kan ikke færdes inden- eller udendørs uden
risiko for fald
Barnet er ikke i stand til at færdes inden- eller
udendørs med gangbuk eller rollator

Gangvogne med kropsstøtte
Tilbehør

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Bevilling, når gangstol udelukkende skal bruges til træning.

Hvem kan modtage ydelsen?

Børn med fysisk funktionsnedsættelse.

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering.

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne
dørtrin.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Glidebræt
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp
at klare forflytning

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvad indgår i ydelsen?






Borgeren har nedsat kraft i benene og har ingen eller
minimal standfunktion.
Borgeren har en god siddende balance og kan
samarbejde.
Borgeren er ude af stand til at forflytte sig uden
hjælpemidlet.
Afhjælpning af funktionsnedsættelsen ved brug af mindre
forflytningshjælpemidler og forflytningsteknikker er
opbrugt.

Glidebrætter

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Ydelsens hyppighed
Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Borger skal kunne samarbejde i brugen af glidebrættet

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Glidelagen, glidemadras, løfte- og vendepude
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112 eller lov om arbejdsmiljø, hvis det
bevilges som redskab for hjemmeplejen

Hvad er målet med ydelsen?





Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

At borgeren selv bliver i stand til eller bliver hjulpet med
at blive vendt eller flyttet i sengen.
At borgeren undgår at få tryksår og kontrakturer.
At sikre hjælpernes arbejdsmiljø.


Borgeren har ingen eller kun meget ringe standfunktion
og/eller mobilitet
 Borgeren bliver selvstændigt eller med personhjælp i
stand til at forflytte sig.
 Afhjælpning af funktionsnedsættelsen ved brug af
mindre forflytningshjælpemidler og
forflytningsteknikker er opbrugt.
 For et vendelagen med el-motor gælder følgende
kriterier:
 Borgeren skal være ude af stand til at vende sig i
sengen
 Det er ikke muligt for hjælperen at benytte øvrige
hjælpemidler
 Borgeren har pga. smerter og/eller risiko for udvikling
af tryksår behov for at vende sig i sengen
 Borgeren kan ved egen hjælp anvende et vendelagen
med el-motor.
Glidestykker
Glidepuder
Glidelagen
Glidemadras
Vende/flyttebrætter
Vendelagen uden eller med el-motor

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvad indgår i ydelsen?

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Hvem leverer ydelsen?
(leverandør)
Ydelsens hyppighed?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?
Er der særlige forhold at tage
hensyn til?
Er der afledte forhold at tage
hensyn til?

Der foretages individuel opfølgning
Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Nej
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Hjælpemotor til manuel kørestol
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At give pårørende/hjælper mulighed for at kunne køre borgeren
udendørs i kørestolen i forbindelse med daglige aktiviteter eller
udendørs ture generelt.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation





Borgeren der sidder permanent i manuel kørestol og
ikke er i stand til at manøvrere den udendørs.
Borgerens pårørende hjælper ofte borgeren udendørs,
men har vanskeligt ved at håndtere kørestolen med
borgeren siddende i.
Kørestol til brug for hjælpemotor skal være bevilget.

Hvad indgår i ydelsen?

Hjælpemotor påmonteret manuel kørestol

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Drift og almindelig vedligeholdelse
Udgifter til strøm

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, der har en
kørestol bevilget

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?
Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Borgeren må påregne udgifter til strøm.
Der foretages individuel opfølgning





Hjælpemotoren kan være tung at af- og påmontere
Borgeren kan i nogle situationer have svært ved at
køre kørestolen med en hjælpemotor påmonteret.
Kørestolen kan ikke klappes sammen med
hjælpemotoren på.
Brug af trappelift vil ofte ikke være mulig.
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Klapvogn
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad er målet med ydelsen?



Barnet er ikke i stand til at benytte en almindelig klapvogn
pga. 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
Barnet er ikke kompenseret med andre bevilligede
hjælpemidler i forhold til transport

At børn kan blive transporteret over længere afstande udendørs

Hvad indgår i ydelsen?





Specialklapvogn
Specialtilpasning
Tilbehør

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Standardklapvogn og – udstyr
Almindelig vedligeholdelse

Hvem kan modtage ydelsen?

Børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed?

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Kørestol, manuel, aktiv
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet for ydelsen?

At øge borgerens mobilitet, så det bliver muligt at færdes i og
uden for hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?








Krydsrammestol
Fastrammestol
Specialtilpasning
Tilbehør

Hvad indgår ikke i ydelsen?



Almindelig drift og vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til
dæk og slanger hvis der er behov for mere end et sæt
årligt. Dokumentation skal foreligge.
Kørestole udelukkende til brug ved sportsaktiviteter



Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion
Der skal være behov for en kørestol til aktiviteter/færden i
eller uden for boligen.
Behovet for manuel kørestol skal være væsentligt /ofte
Behovet skal ikke kunne dækkes ved rollator eller andet
gangredskab

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne
dørtrin.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Stolen skal leveres tilbage til Furesø Kommune efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Kørestol, manuel, komfort
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At give borgeren mulighed for at sidde komfortabelt og samtidig
blive transporteret i længere tid – og dermed kunne deltage i
dagligdagsaktiviteter.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Hvad indgår i ydelsen?







Borgeren har ophævet gangfunktion
Borgeren har behov for særlig komfort og behov for
korrektion af siddestillingen i løbet af dagen
Borgeren kan ikke ved egen hjælp skifte stilling i
kørestolen og har derfor behov for kipfunktioner
Behovet for ændring af siddestilling kan ikke dækkes ved
hjælp af en aktiv kørestol, kombineret med egen hvilestol
Manuel komfortkørestol
Specialtilpasning
Tilbehør

Hvad indgår ikke i ydelsen?

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

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne
dørtrin.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Mobilitystok og markeringsstok
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?




Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren kan blive gjort opmærksom på forhindringer og
niveau forskelle og derved kunne færdes selvstændigt
udendørs.
Omgivelserne gøres opmærksomme på, at borgeren er
svagsynet/blind.

Borgeren er ikke i stand til at færdes sikkert inden- eller
udendørs uden brug af mobility- eller markeringsstok

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




Mobilitystok
Markeringsstok

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Blinde og svagsynede borgere

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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NF-walker, speciel gangvogn til børn
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At give det handicappede barn mulighed for at bevæge sig og stå
på en funktionel måde, så barnet motiveres for at deltage i leg og
andre aktiviteter med jævnaldrende børn.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

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

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Før en evt. afprøvning skal det sikres:
 At NF-walkeren bliver det primære gangredskab
 At forældre/personale indgår aktivt i brugen af NFwalkeren
 At NF-walkeren skal bruges i hjemmet og ikke kun på
en institution som led i et behandlingstilbud
 At der er de nødvendige ressourcer til at placere
barnet i NF-walkeren (uden uhensigtsmæssige
arbejdsbelastning)
 At NF-walkeren er et kombineret gangredskab og
ståstativ
 At der i de nødvendige fysiske rammer i boligen og
andre steder, hvor barnet opholder sig meget
 At der foreligger en fysioterapeuts vurdering, hvor det
konkluderes at barnet har en aktivt ledet gangfunktion
 At der ikke er andre gangredskaber, der dækker
behovet
 At barnet kan benytte NF-walkeren i en årrække
 At barnet i det daglige udviser initiativ til aktiviteter og
handlinger
 At NF-walkeren dagligt kan medbringes til og fra
børnehave/skole
Under afprøvning skal det sikres:
 At kvaliteten i barnets gangfunktion bliver bedre end i
en anden type billigere gangredskab
 At barnet har den nødvendige fysiske udholdenhed, så
gang over længere distancer er mulig og NF-walkeren
kan betegnes som et reelt gangredskab
 At barnet kan dreje og vende i NF-walkeren
 At placeringen i NF-walkeren er mulig uden
uhensigtsmæssig arbejdsbelastning og med de daglige
menneskelige ressourcer, der er i hjemmet
 At NF-walker vil blive benyttet dagligt i længere tid
 At barnet selv tager initiativ til gang og handlinger, når
det er placeret i NF-walkeren.

Hvad indgår i ydelsen?



NF-walker
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Tilbehør
Justering

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Børn med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der
ikke kan opnå en funktionel gangfunktion ved hjælp af øvrige
gangstativer
Barnet skal måle 75-150cm og maximalt veje 40kg.

Ydelsens hyppighed
Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

For at NF-walkeren skal fungere optimalt, bør den justeres hver
tredje til fjerde måned.
Der er behov for fabriksfremstillet fodtøj - udelukkende til brug i
NF-walkeren.
Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne
dørtrin.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Personløfter, mobil med løftesejl
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112 eller lov om arbejdsmiljø, hvis det
bevilges som arbejdsredskab til hjælper.

Hvad er målet med ydelsen?



At borgeren kan blive hjulpet med forflytning.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Borgeren skal kompenseres for en ophævet evne til selv
at forflytte sig.
Afhjælpning af funktionsnedsættelsen ved brug af mindre
forflytningshjælpemidler og forflytningsteknikker er
opbrugt.




Mobil personløfter
Løftesejl, herunder standard- og specialtilpasset sejl.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Udgifter til strøm

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Furesø Kommune foretager årligt lovpligtigt serviceeftersyn

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Borgeren skal påregne udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Der skal være tilstrækkelig plads til brug af lift i hjemmet. Dette
aftales nærmere mellem borgere og hjælpere.
Gulvbelægning skal være hensigtsmæssig for brug af lift, evt.
skal gulvtæpper fjernes
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Personløfter, loft- eller vægmonteret
Skabelon:

Beskrivelse af ydelsen:

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om social service § 116, stk. 1 og lov om arbejdsmiljø.

Hvad er målet for ydelsen?



At borgeren kan blive hjulpet med forflytning eller få
mulighed for selv at klare forflytning.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Borgeren skal kompenseres for en ophævet gang- og/eller
standfunktion.
Loftmonterede lifte bevilges i tilfælde, hvor en mobil
personløfter ikke kan benyttes, f.eks. hvor borgeren bliver
selvhjulpen med hensyn til forflytning, personlig hygiejne
m.v.
Afhjælpning af funktionsnedsættelsen ved brug af mindre
forflytningshjælpemidler og forflytningsteknikker er
opbrugt.
Når arealmæssige forhold udelukker brugen af mobile
personløftere.
Enkeltskinne
Rumdækkende skinner
Køremotor
Standardløftesejl
Specialtilpasset løftesejl
Udbedring af større skader ved nedtagning i lejeboliger
Udgifter til årligt serviceeftersyn, når hjælpemidlet alene
anvendes til brug for personalet

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation






Hvad indgår i ydelsen?









Hvad indgår ikke i ydelsen?

Reparation og vedligeholdelse.
Udgifter til årligt lovpligtigt serviceeftersyn, når hjælpemidlet
anvendes af borger/familie.
Udgifter til strøm.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Privat leverandør efter aftale med Visitationen

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Borgeren skal påregne udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
Der foretages individuel opfølgning.

Hvordan følges op på ydelsen?
Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Det forudsættes, at de bygningsmæssige forhold gør det muligt
at foretage opsætning.
I lejebolig skal der indhentes tilladelse til boligændringen fra
udlejer. Eventuel retablering foretages efter anmodning fra
udlejer.
I ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering.
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Rampe, transportabel
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

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

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Hvad indgår i ydelsen?






Borgeren har stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion.
Borgeren har et dagligt behov for brug af transportabel
rampe.
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.
Letvægtsramper
Standardramper

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmuligheder m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der kan som udgangspunkt ikke bevilges ramper til mere end en
udgang, således ikke til både hoved- og havedør.
Dog kan der i særlige tilfælde bevilges flere ramper, hvis behovet
skal løse adgangsforhold i en boligblok.
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Rollator
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112.

Hvad er målet for ydelsen?

At øge borgerens mobilitet, så det bliver muligt at færdes sikkert
selvstændigt indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv
tilværelse

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Hvad indgår ikke i ydelsen?





Borgeren bliver med rollator uafhængig af personstøtte
ved gang.
Ved udendørs gang er der behov for at kunne hvile sig
undervejs.
Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller
udendørs uden risiko for fald.




Rollator med fire hjul
Enhåndsrollator
Tilbehør til rollator

Etablering af opbevarings forhold
Aflåsning af rollator udendørs

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed?

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmuligheder med
henblik m.h.t. leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til.

Ekstra rollator kan bevilges:
- Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere
etager
- Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren
ind/ud af boligen.
Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne
dørtrin. I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra
udlejer. Eventuel retablering foretages efter anmodning fra
udlejer. I ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Stok
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At øge borgerens mobilitet, så det bliver muligt at færdes sikkert
selvstændigt indendørs/udendørs

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Borgeren har en nedsat gangfunktion
Den nedsatte gangfunktion skal ikke kunne afhjælpes af
en almindelig stok eller gangstave







Albuestokke, enkeltindstillelige med og uden anatomisk
håndgreb
Albuestokke, dobbeltindstillelige med og uden anatomisk
håndgreb
Underarmstokke
Fire- eller fempunktstokke
Tilbehør/specialtilpasning







Indstillelig sygestok med og uden anatomisk håndgreb
Gangstave
Almindelig stok
Sammenklappelig stok
Udskiftning af dupsko til albuestokke

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?



Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Støtte til køb af bil
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 114

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren får mulighed for at kunne færdes til og fra arbejde,
til og fra uddannelsessted eller i forbindelse med daglige
aktiviteter.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af
borgerens helbredsmæssige og sociale forhold samt manglende
evne til at færdes.
Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for
kørsel:
 til og fra arbejde, hvor borgeren skaffer sig et væsentligt
bidrag til sin og eventuelle families forsørgelse,
 til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet
tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige
arbejds- og indtægtsmuligheder som i væsentlig grad kan
afhjælpe følgerne af borgerens funktionsnedsættelse, og
derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.
 for at bevare borgerens udfoldelsesmuligheder og dermed
medvirke til at pågældende kan leve så tæt på det
normale som muligt. I den forbindelse vil borgerens
fritidsaktiviteter, f.eks. sport, fritidsundervisning, frivilligt
organisationsarbejde og lignende kunne have betydning
for pågældendes livsudfoldelse og sociale netværk.
 Kørselsbehovet skal være flere gange ugentligt.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Der kan ikke indstilles positivt til bilstøtte, hvis det samlede
kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almene tilstand og
forhold i øvrigt kan tilgodeses ved andre ordninger. Det er f.eks.
ordninger om individuel kørselsordning efter servicelovens § 117,
handicapkørsel ud fra lov om trafikselskaber, flextur eller
elektrisk kørestol /el-scooter.
Hvad indgår i ydelsen?








Hvad indgår ikke i ydelsen?

Støtte til køb af bil, der ydes som rentefrit lån til
billigst egnede bil
Afdragsfritagelse
Særlig indretning af bil, i henhold til krav i kørekortet
og i forhold til nedsat funktionsevne
Reparation, udskiftning og afmontering af særlig
indretning
Tilskud til betaling af køreundervisning
Afdragsfrihed under uddannelse

Drift, vedligeholdelse og reparation af bilen.
Ansvars- og kaskoforsikring af bilen.
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Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
der i væsentlig grad forringer evnerne til at færdes eller i
væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller
fastholde et arbejde, eller gennemføre en uddannelse uden brug
af bil.
Forældre og plejeforældre kan søge støtte til køb af bil på deres
barns vegne, men det er barnet, der skal fremstå som borger, og
det er barnets funktionsevne og kørselsbehov, der er afgørende
for, om der ydes støtte til bil.

Ydelsens hyppighed

Der kan søges om udskiftning efter 8 år.
Tidligere udskiftning kan dog komme på tale, f.eks. hvis
borgerens behov for særlig indretning ændres, borgerens
helbredstilstand forværres, eller bilen totalskades.
Private bilfirmaer og bilopbyggere

Hvem leverer ydelsen?
Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Som udgangspunkt skal afgørelsen om billigst egnede bil følges.
Der kan dog gives tilladelse til en anden model, hvis den valgte
bil opfylder borgerens behov.
Borgeren skal dog selv afholde de ekstra udgifter, hvis den anden
model er dyrere end den billigst egnede.
Den valgte bil skal vurderes egnet til borgeren før køb.

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet tilbagebetales over en
seks års periode. Den anden halvdel af lånet nedskrives hver
måned med 1/96 af kommunen. For personer, hvis
indkomstgrundlag overstiger et fastsat beløb, forhøjes den del af
lånet, der skal tilbagebetales med 20 % af den del, der overstiger
indkomstgrundlaget.
Ved lån til bil til befordring af barn, anvendes barnets
indkomstgrundlag.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der rejses kontrolsag, hvis der er væsentlige ændringer i sociale
eller økonomiske forhold.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Borgeren skal underskrive et gældsbrev på lånets pålydende.
Er støtten til bil givet til et barn, skal låneoptagelsen godkendes
af Statsforvaltningen. Forældrene skal underskrive en
friholdelseserklæring, hvilket indebærer, at de som værge for
barnet vil friholde dette for ethvert personligt ansvar i forbindelse
med erhvervelsen af bil.
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Ståløfter
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om arbejdsmiljø.

Hvad er målet med ydelsen?



At borgeren ved personhjælp kan blive hjulpet med
forflytning

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Borgeren skal have standfunktion og skal kunne
samarbejde om forflytningen.
Borgeren er ikke i stand til selv at klare forflytninger på
anden enklere, forsvarlig måde.
Afhjælpning af funktionsnedsættelsen ved brug af mindre
forflytningshjælpemidler og forflytningsteknikker er
opbrugt.



Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Hvad indgår i ydelsen?





Ståløfter
Specialtilpassede løftesejl
Løftesejl

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Udgifter til strøm

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Nej

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der skal være tilstrækkelig plads til brug af lift i hjemmet. Dette
aftales nærmere mellem borgere og hjemmepleje.
Gulvbelægning skal være hensigtsmæssig for brug af lift, evt.
skal gulvtæpper fjernes.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Borgeren skal påregne udgifter til strøm.
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Ståstøtte-stativ
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At modvirke fejlstillinger
At borgeren kan komme i oprejst stilling

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren kan ikke benytte gangredskab til understøttelse

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




Fast ståstøtte-stativ
Vipbar ståstøtte-stativ med el- eller hydraulisk funktion

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Udgifter til strøm

Hvem kan modtage ydelsen?

Børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Borgeren skal påregne udgifter til strøm
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Trappekører, hjælpermanøvreret
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren kan blive hjulpet op og ned af trapper siddende i
kørestol.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?







Borgeren har et dagligt behov for at komme ind/ud af
egen bolig eller op/ned i egen bolig.
Det er ikke tilstrækkeligt, at behovet eksisterer hos
pårørende.
Det skal være udelukket, at borgeren kan indrette sig på
ét plan i boligen.
Der skal være hjælper til stede, der kan anvende
trappekøreren.
Trappekører til manuel kørestol.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering.

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune.

Er der valgmuligheder m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der skal være hjælper til rådighed, der kan anvende
trappekøreren. Denne kan være vanskelig at betjene.
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Hjælpemiddel eller forbrugsgode til brug i tidsbegrænset periode
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 113 b

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren bliver afhjulpet i forbindelse med en midlertidig,
kortvarig funktionsnedsættelse.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren har en midlertidig funktionsnedsættelse, og
hjælpemidlet eller forbrugsgodet
 kan i væsentlig grad afhjælpe funktionsnedsættelsen
 kan i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet
 er nødvendigt, for at borgeren kan udøve et erhverv eller
passe sit studie.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hjælpemidler, der ved et varigt behov kan bevilges efter §
112, herunder også engangshjælpemidler
 Forbrugsgoder, der ved et varigt behov kan bevilges efter
§ 113
Forbrugsgoder, som normalt indgår i sædvanligt indbo.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med midlertidig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Der bevilges midlertidig hjælp for en afgrænset periode.

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune, eller kommunens
leverandør af produktet.
Nej

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?
Hvordan følges op på ydelsen?

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?



Hjælpemidlet ydes eller udlånes gratis til borgeren og skal
leveres tilbage efter endt brug.
Når bevillingsperioden er afsluttet, leveres hjælpemidlet
/forbrugsgodet tilbage. Der kan ikke laves en ny midlertidig
bevilling på samme hjælpemiddel /forbrugsgode, men hvis
behovet vurderes at være blevet varigt, kan der søges om hjælp
efter § 112 eller § 113.
Nej
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Indretning af hjemmet og dets omgivelser, herunder møbler

Arbejdsstol
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren bliver i stand til at udføre huslige funktioner.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation







Hvad indgår i ydelsen?



Ståstøttestol
Arbejdsstol med gasfjeder til højderegulering og
bremsefunktion
Arbejdsstol med motor til højderegulering og
bremsefunktion
Tilbehør og specialtilpasning




Almindelig vedligeholdelse
Almindelige kontor- og arbejdsstole



Hvad indgår ikke i ydelsen?

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

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Bagevægt med syntetisk tale/punktafmærkning
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren får muliglighed for at kunne klare madlavning og
bagning uden hjælp fra andre.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Hvad indgår i ydelsen?




Der skal være et væsentligt behov for selvstændigt at
benytte bagevægten i forbindelse med madlavning
og/eller bagning.
Borger skal opfylde betingelserne for medlemskab af
Dansk Blindesamfund

Bagevægt med syntetisk tale
Bagevægt med punktafmærkning

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Almindelig vedligeholdelse.
Drift, herunder batterier.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Barneseng
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At sikre forældre og hjælpere de nødvendige arbejdsredskaber til
brug ved pleje af barnet.
At barnet kan opholde sig sikkert i sengen.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?



Sengens specielle funktioner skal være nødvendige for at
kunne hjælpe barnet med personlig pleje.
Specialseng skal være nødvendig ift. barnets sikkerhed.




Barneseng med/uden el-indstilling i højde og liggeflade
Tilbehør og specialtilpasning

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Standardbarneseng.
Udgifter til strøm.

Hvem kan modtage ydelsen?

Børn og forældre med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmuligheder m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der skal være mulighed for, at arbejdet omkring senge kan
udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt jfr. arbejdsmiljøloven.
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Belysning indendørs/udendørs
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112 eller § 116, stk. 1

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren bliver i stand til at udføre huslige opgaver og
personlig pleje.
At borgeren bliver i stand til at færdes sikkert inden- og
udendørs.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation




Borgeren er svagsynet og skal opfylde betingelserne for
medlemskab af Dansk Blindesamfund.
Indendørs belysning skal være nødvendig for at kunne
udføre arbejdsopgaver i hjemmet, f.eks. huslige
funktioner, eller for at kunne orientere sig i boligen.
Udendørs belysning skal være nødvendig for at kunne
færdes sikkert ved hoveddøren.
Det skal med i vurderingen, om der er opsat tilstrækkeligt
normal belysning i forvejen.

Hvad indgår i ydelsen?




Arbejdsbelysning
Udendørsbelysning ved adgangsforhold

Hvad indgår ikke i ydelsen?




Standardbelysning
Udgifter til strøm.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Relevant firma efter aftale med Visitationen.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Boligændringen /hjælpemidlet bevilges gratis til borgeren.
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Blandingsbatteri
Beskrivelse af ydelsen:
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen
Hvad er målet med ydelsen?
Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Lov om social service § 116, stk. 1
At borgeren bliver i stand til at betjene vandhanerne i køkken
og/eller badeværelse
 Borgeren har nedsat kraft og bevægelighed i arme og
hænder.
 Der skal være behov for blandingsbatteri, der er
handicapkompenserende, og som det ikke er muligt at få
udskiftet ved henvendelse til ejendommens
administrator/boligselskabet.
 Det er ikke muligt at løse behovet med løse
forlængergreb.
 Borgeren skal være ude af stand til at indstille
vandtemperaturen med den ene hånd.
 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.

Hvad indgår i ydelsen?





Blandingsbatterier med køllegreb til køkken og bad
Termostat blandingsbatterier med køllegreb til bad
Øvrige blandingsbatterier fotoceller.

Hvad indgår ikke i ydelsen?



Udskiftning af blandingsbatterier, der har karakter af
modernisering/almindelig vedligeholdelse.
Reparation og vedligeholdelse.


Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Privat leverandør efter aftale med visitator.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ydelsen er gratis for borgeren
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der særlige forhold at tage
hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering
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Bruseplads
Beskrivelse af ydelsen:
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen
Hvad er målet med ydelsen?

Lov om social service § 116, stk. 1
At borgeren bliver i stand til at kunne få brusebad ved egen eller
hjælpers hjælp.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation





Borgeren har nedsat kraft, bevægelighed og balance.
Borgeren kan ikke komme op i badekarret uden risiko for
fald, og behovet kan ikke løses med et badebræt på tværs
af karret. Det er ikke muligt pladsmæssigt at have en
badetaburet stående på gulvet og tage bad siddende på
taburetten.
Der er ikke afløb i gulvet og der kan derfor ikke bades
udenfor badekarret på trods af, at der er plads til en
badetaburet.
Det er ikke muligt for hjælperen at arbejde
sikkerhedsmæssigt forsvarligt omkring borgeren.
Alternative løsninger skal være udelukket, f.eks. at
borgeren kan tage bad siddende på toilettet eller at
borgeren kan bruge badetaburet, selvom pågældende har
behov for hjælp til at få taburetten frem/tilbage på gulvet.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet.



Fjernelse af badekar og etablering af bruseplads




Hvad indgår i ydelsen?
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Udskiftning af fliser udenfor den egentlige bruseplads

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Privat leverandør efter aftale med visitator.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering.
Ved etablering af bruseplads og evt. fjernelse af badekar skal
sikres at vådrumssikring overholdes.
Der kan bevilges forlængelse af bruseslangen, hvis det er
nødvendigt.

Ydelsen er gratis for borgeren
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Døråbner
Beskrivelse af ydelsen:
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen
Hvad er målet med ydelsen?
Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Lov om social service § 116, stk 1
At borgeren kan komme ind og ud af sin bolig ved egen hjælp.
At borgeren kan åbne døren, når det ringer på.









Hvad indgår i ydelsen?





Borgeren har nedsat kraft, balance og bevægelighed.
Der skal være tale om et væsentligt behov.
Døråbneren skal være nødvendig, for at borgeren kan
komme 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.
Det skal vurderes, om behovet kan løses alternativt f.eks.
med krog på eller kile under døren.
Muligheden for at udlåne nøgle skal være udelukket.
Det skal vurderes, om behovet for døråbner i boligblokke
bør løses af ejendommens administrator/boligselskab.
Elektrisk døråbner på hoveddør.
Elektrisk døråbner på fælles indgangsdør i opgang.
Elektrisk døråbner på fælles elevatordør.

Som udgangspunkt bevilges til én udgang, dog kan der i særlige
tilfælde bevilges flere døråbnere, hvis behovet skal løse
adgangsforhold i boligblok.
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Udgifter til strøm.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Relevant firma efter aftale med Visitationen.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ydelsen er gratis for borgeren.
Borgeren må påregne udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering, men der skal
ansøges om tilladelse til opsætning på fælles arealer.
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Forhøjerklods
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

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

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Nedsat bevægelighed, kraft og balance, der gør, at borgeren kun
med stort besvær kan sætte og rejse sig fra møbler (seng,
hvilestol, sofa).

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Forhøjerklodser til seng og stol.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Ombygning eller udskiftning af ben på stol og seng.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmuligheder m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der er stole, der ikke kan hæves med forhøjerklodser, da de
bliver for ustabile.
Borgeren skal informeres om at det jævnligt skal efterses om
møblet fortsat står stabilt.
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Fjernelse af dørtrin
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 116, stk. 1

Hvad er målet med ydelsen?

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

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation





Borgeren har væsentlig faldrisiko.
Borgeren færdes indendørs med rollator eller i kørestol og
har svært ved at forcere dørtrinnene.
Behovet kan ikke løses med dørtrinstamper.
Som udgangspunkt bevilges fjernelse af dørtrin, hvor der
resterer en minimal niveauforskel ,og hvor dørtrinsramper
ikke kan løse problemet.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet.

Hvad indgår i ydelsen?

Fjernelse af dørtrin til rum, der benyttes dagligt.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

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

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Sker én gang.

Hvem leverer ydelsen?

Privat leverandør efter aftale med visitator.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ydelsen er gratis for borgeren
Der kan være en egenbetaling, når borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering.
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Gelænder
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 116, stk. 1

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren kan færdes på trapper og ved niveauforskelle i
boligen.
At borgeren kan bevæge sig forsvarligt i sin bolig.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation








Borgeren er ikke i stand til at klare trappen uden støtte i
form af to gelændere.
Som følge af funktionsnedsættelse i den ene side af
kroppen er borgeren ikke i stand til at anvende
gelænderet i trappeopgangen både op og ned af
trapperne.
Der bevilges ekstra gelænder, hvis der i forvejen er opsat
et gelænder.
Der bevilges gelænder til én udgang.
Gelænder til kælder bevilges, hvis det er en forudsætning,
for at borgeren kan klare trappen, og der samtidig er
væsentlige opgaver for borgeren at udføre i kælderen.

Hvad indgår i ydelsen?

Gelænder udendørs og/eller indendørs.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Gelændere langs trapper, der også er uforsvarlige for borgere
uden nedsatte funktioner – f.eks. trapper med uforsvarlige,
dårligt vedligeholdte trin.
Gelænder ved trapper/fritstående trin uden ét gelænder.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune eller relevant firma efter
aftale med Visitationen.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ydelsen er gratis for borgeren.
Vælger borgeren at vælge andet materiale end billigst egnet, vil
borgeren skulle dække merudgiften.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering, men der skal
søges om tilladelse til opsætning på fællesarealer.
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Håndvask
Beskrivelse af ydelsen:
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen
Hvad er målet med ydelsen?
Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Lov om social service § 116, stk. 1
At borgeren bliver i stand til at vaske sig ved håndvask ved egen
eller hjælpers hjælp.






Hvad indgår i ydelsen?





Borgeren har nedsat kraft og bevægelighed.
En fast håndvask bevilges udelukkende i forbindelse med
ombygning, hvor eksisterende håndvask ikke kan
genbruges.
Bevilges til borgere, der uden denne specielle håndvask er
afhængig af personhjælp for at kunne vaske sig.
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.
Fast håndvask
Højdeindstillelig håndvask
Skinne til montering af håndvask så denne kan flyttes
sidelæns.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Almindelig standard håndvask.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Privat leverandør efter aftale med visitator.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ydelsen er gratis for borgeren
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering
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Kugledyne
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At afhjælpe en indre psykisk uro hos adfærds- og
opmærksomhedsforstyrrede borgere med hjerneskade eller
udviklingshæmning, så borgeren får en væsentlig bedre søvn og
dermed en bedring af det samlede funktionsniveau.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?






Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation





Hvad indgår i ydelsen?

Borgeren har dokumenteret nedsat mental funktionsevne.
Borgeren har motorisk eller indre psykisk uro.
Borgeren har selvdestruktiv adfærd.
Borgeren har svære indsovnings-og søvnproblematikker,
som ikke kan tilskrives forbigående eller almindelige
livsproblematikker i forbindelse med fx alder eller
udviklingstrin.
Der skal være tale om en problemstilling af
længerevarende karakter.
Borgeren har en diagnose indenfor autismespektret, har
adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelser, skader på
centralnervesystemet eller er psykisk udviklingshæmmet.
Anden behandling er ikke tilstrækkelig eller kan ikke
tilbydes.
Dynen er afprøvet med succes over en periode på
minimum 2 uger.

Vægtdyne f.eks.:






kugledyne
kædedyne
calmdyne
granulatdyne

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Udskiftning af betræk.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der bevilges kun 1 stk. per borger.
Forud for afprøvningen udfylder borger/pårørende et
spørgeskema til dokumentation af sagen.
Efter afprøvningsperioden udfyldes et spørgeskema, som belyser
effekten af kugledynen, hvilket ligger danner grundlag for
eventuel bevilling.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Madras, tryksårsforebyggende
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At forebygge eller modvirke dannelse eller forværring af allerede
opstået tryksår.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation




At borgeren har tryksår eller har en lidelse, som gør, at
borgere er tryksårstruet.
Valg af madras i mellem- og højrisikogruppen træffes ud
fra en faglig vurdering på baggrund af risikoscoring
(Braden).

Hvad indgår i ydelsen?

Special tryksårsforebyggende madrasser, statiske og dynamiske.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Almindelig standard madras samt driftsomkostning (el-strøm)

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, der har tryksår eller er tryksårstruede.

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Privat leverandør efter aftale med Visitationen.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Madrasser med luft kræver løbende kontrol af korrekt
luftmængde.

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Plejeseng med el-funktioner
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112 og lov om arbejdsmiljø.

Hvad er målet med ydelsen?




At borgeren kan komme ind/ud af sengen ved egen hjælp.
At borgeren kan få hjælp til personlig hygiejne i sengen.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Borgeren kan ikke rejse sig fra en fast højde og har derfor
behov for højdeindstilling af sengen.
Borgeren har behov for ændring af sidde-/liggestilling,
hvor alternativer for hjælp ikke er mulig.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?






Hvad indgår ikke i ydelsen?

Seng med madras og 3- eller 4-delt liggeflade, motor til
højde- og rygdel som standard.
Tilbehør

Hvem kan modtage ydelsen?

Almindelige senge med el-indstillinger.
Fjernelse og opbevaring af eksisterende seng.
Udskiftning af madras grundet slidtage.
Udgifter til strøm.
Vedligeholdelse
Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, hvis der er alene er tale om bevilling efter servicelovens §
112.

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Borgeren må påregne udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg efter § 112.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der særlige forhold at tage
hensyn til?

Der skal være mulighed for, at arbejdet omkring sengen kan
udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, jfr. arbejdsmiljøloven.
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Platformslift
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 116, stk. 1.

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren kan færdes i eller ved boligen trods niveauforskelle.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Hvad indgår i ydelsen?



Borgeren har nedsat eller ophævet gangfunktion.
Platformsliften skal være nødvendig for at gøre boligen
egnet som opholdssted.
Der skal være tale om udjævning af niveauforskel af
adgangsforhold eller til rum, der benyttes dagligt.
Det er en betingelse, at behovet ikke kan løses med løse
eller fastmonterede ramper.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet.




Platformslift
Lovpligtige eftersyn



Hvad indgår ikke i ydelsen?

Reparation og vedligeholdelse.
Udgifter til strøm.
Lovpligtigt serviceeftersyn.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Leverandør efter aftale med Visitationen.

Er der valgmuligheder m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Boligændringen bevilges gratis til borgeren.
Borgeren må påregne udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering, men der skal
søges om tilladelse til opsætning på fællesarealerne.
Borger forpligter sig til at sørge for lovpligtigt serviceeftersyn.
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Rampe, fast
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

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

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation





Rampe er nødvendig for at udligne niveauforskelle i og
ved boligen.
Det er en forudsætning, at der er tale om borgerens
opholdsadresse.
Brug af løse ramper er ikke tilstrækkelig.




Standardramper
Specialfremstillede ramper i specielle mål.



Hvad indgår i ydelsen?

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Ramper til rum, der ikke benyttes jævnligt.
Ramper til haveterasser /altan.
Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Leverandør efter aftale med Visitationen

Er der valgmuligheder m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering.
Der kan ikke bevilges rampe til mere end en udgang, således
ikke til både hoved- og havedør.
Dog kan der i særlige tilfælde bevilges flere ramper, hvis behovet
skal løse adgangsforhold i en boligblok.
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Samtaleanlæg med el-slutblik
Beskrivelse af ydelsen:
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen
Hvad er målet med ydelsen?

Lov om social service § 116, stk. 1
At borgeren selv kan tale med personen, der ringer på
hoveddøren og efterfølgende kan åbne for hoveddøren.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation






Borgeren har nedsat kraft, balance og bevægelighed.
Borgeren har stort behov for at kunne åbne døren
selvstændigt.
Muligheden for at udlåne nøgle skal være udelukket.
Det skal være sandsynliggjort, at borgeren ikke har
mulighed for at komme til hoveddøren, når der ringes på
døren.
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.




Elektrisk døråbner
Samtaleanlæg til telefon



Hvad indgår i ydelsen?
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Udgifter til strøm.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Privat leverandør efter aftale med visitator.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ydelsen er gratis for borgeren.
Borgeren må påregene udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering, men der skal
ansøges om tilladelse til opsætning på fællesarealer.
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Sengebord
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om arbejdsmiljø

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren kan blive i stand til at medvirke i daglige gøremål
som f.eks. at spise og drikke.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Borgeren er fast sengeliggende eller meget immobil.
Borgeren kan ikke sidde ved almindeligt bord.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Sengebord.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Almindelige borde og kontorinventar.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Nej
Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Sengebord kan bevilges, hvis personlig hjælper har behov for
afsætningsplads i forbindelse med personlig pleje.
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Sengeryglæn, manuelt indstillelig
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er formålet med ydelsen?

At give borgeren mulighed for at sove på trods af vejrtrækningsog/eller hjerteproblemer.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Borgeren har nedsat lunge- og/eller hjertefunktion
Borgeren har behov for at ligge med hævet hovedgærde,
og behovet kan ikke løses med ekstra puder.
Borgeren ligger med fast højde af hovedet hele natten.

Hvad indgår i ydelsen?

Ryglæn

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Elektrisk ryglæn

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Sengeryglæn med el-indstilling
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At give borgeren mulighed for at sove på trods af vejrtrækningsog/eller hjerteproblemer.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Borgeren har nedsat lunge- og/eller hjertefunktion
Borgeren har behov for at ligge med hævet hovedgærde
og behovet kan ikke løses med ekstra puder.
Borgeren har behov for at justere højden på ryglænet i
løbet af natten.

Hvad indgår i ydelsen?

Elektrisk ryglæn.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Udgifter til strøm.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppihed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Borgren må påregne udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Støttehåndtag
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112 eller § 116, stk. 1 afhængigt af
opsætning

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren kan klare niveauforskelle i og ved indgangen til
hjemmet.
At borgeren kan færdes på sikker vis i boligen.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Hvad indgår i ydelsen?



Borgeren har nedsat kraft og balance.
Opsætning af greb er eneste alternativ for at klare mindre
niveauforskelle ved adgangsforhold til hoved- og havedør.
Opsætning af greb er nødvendigt for at kunne færdes
sikkert i boligen
Det er ikke muligt at bevilge alternativer, der ikke er så
indgribende.

Opsætning af relevante håndgreb.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune.
Greb placeres efter de afmærkninger som visitator har anvist.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Boligændringen bevilges gratis for borgeren.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Hvis støttehåndtag opsættes på en særlig måde, fx mures fast
eller efterlader usædvanlige spor, når det fjernes, bevilges det
efter § 116, stk. 1, og der kan foretages retablering. Hvis
støttegrebet ikke efterlader usædvanlige spor , men kun spor
svarende til almindeligt forekommende udbedringer, bevilges det
efter § 112. Eventuel retablering foretages efter anmodning fra
udlejer. I ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering, men
der skal ansøges om tilladelse til opsætning på fællesarealer.
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Sædepude, underlag og abduktionsklods
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At forebygge tryksår og korrigere siddestillingen hos borgeren, så
det bliver muligt at sidde i stol/kørestol.
At reducere smerter.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Borgeren har tryksår eller er i risiko for at udvikle tryksår.
Borgeren er ude af stand til at skifte siddestilling og
behøver støtte og korrektion af siddestilling.

Hvad indgår i ydelsen?







Diverse specialpuder
Diverse underlag
Abduktionsklodser
Specialtilpasning
Evt. ekstra betræk

Hvad indgår ikke i ydelsen?







Almindelige puder
Skråpude
Ringpude
Hovedpuder
Ægte eller syntetisk lammeskind

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Terapi- og rehabstol til børn
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At barnet bliver i stand til at spise, lege og lave andre aktiviteter
siddende.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




Barnet har nedsat siddende balance og nedsat
hovedkontrol.
Barnet har på grund af handicap behov for en stol med
specialtilpasning.

Arbejds-/terapistol med indstilleligt understel
Specialtilbehør og tilpasning

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Barnestole i almindelig handel

Hvem kan modtage ydelsen?

Børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.
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Trappelift til kørestol
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 116, stk. 1.

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren vil være i stand til at fungere i boligen på trods af
udendørs og/eller indendørs niveauforskelle.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvad indgår i ydelsen?





Borgeren har ophævet gangfunktion og er permanent
kørestolsbruger.
Trappeliften er nødvendig for at komme ind eller ud af
boligen eller for at komme rundt i boligen.
Trappeliften skal være nødvendig for at gøre boligen egnet
som opholdssted.
Enklere løsninger, som f.eks. ramper er ikke
tilstrækkelige.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet.




Kørestolslift ved udendørs adgangsforhold til boligen
Kørestolslift ved indendørs niveauforskelle





Der bevilges kun til en adgang til boligen.
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Reparation og vedligeholdelse.
Udgifter til strøm.
Lovpligtigt serviceeftersyn.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering.

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune.

Er der valgmuligheder m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Boligændringen bevilges gratis til borgeren.
Borgren må påregne udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering, men der skal
ansøges om tilladelse til opsætning på fællesarealerne.
Borgeren forpligter sig til at sørge for lovpligtigt serviceeftersyn.
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Trappelift med stolesæde
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 116, stk. 1

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren vil være i stand til at færdes i boligen på trods af
udendørs og/eller indendørs niveauforskelle.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?







Borgeren har nedsat eller ophævet gangfunktion.
Borgeren skal være i stand til at flytte sig.
Trappeliften er nødvendig for at komme ind eller ud af
boligen eller for at komme rundt i boligen.
Det skal være udelukket at borgeren kan indrette sig på ét
plan i boligen.
Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet.




Trappelift ved udendørs adgangsforhold til boligen
Trappelift ved indendørs niveauforskelle



Hvad indgår ikke i ydelsen?

Reparation og vedligeholdelse.
Udgifter til strøm.
Lovpligtigt serviceeftersyn.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Boligændringen udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet, Furesø Kommune

Er der valgmuligheder m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne af reglerne om frit valg

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Boligændringen bevilges gratis til borgeren.
Borgeren må påregne udgifter til strøm.
Der kan være en egenbetaling, hvor borger gør brug af frit
leverandørvalg.

Hvordan følges op på ydelsen

Der foretages individuel opfølgning

Er der særlige forhold at tage
hensyn til?

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering, men der skal
ansøges om tilladelse til opsætning på fællesarealer.
Borgeren forpligter sig til at sørge for lovpligtigt serviceeftersyn.
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Nødkald
Beskrivelse af ydelsen:
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At gøre borgeren i stand til at tilkalde hjælp i en nødsituation.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgeren har haft flere fald uden varsel, hvor årsag ikke
kan afdækkes, og faldtendens ikke kan afhjælpes.
 Borgeren har haft enkeltfald, hvor risikoen for flere fald er
overhængende.
 Borgeren har ved fald været ude af stand til at rejse sig
eller tilkalde hjælp.
 Borgeren har sygdomsanfald, der kræver akut lægehjælp.
 Borgeren har sygdom, der kræver hurtig tilstedeværelse
af fagperson på uforudsigelige tidspunkter.
 Borgeren skal være i stand til at administrere brugen af
alarmen relevant.
 Borgeren skal bo alene, eller ægtefælle skal være ude af
stand til at tilkalde hjælp på anden vis.
 Eventuel ægtefælle skal jævnligt være borte fra hjemmet.
 Borgeren har ikke besøg af hjemmeplejen med jævne
mellemrum i løbet af døgnet.
 Alternativer til bevilling af nødkald skal være opbrugt,
f.eks. faldudredning og træning, så borgeren kan rejse sig
ved at benytte sit naturlige bevægemønster. Derudover
ekstra telefon, trådløs telefon, mobiltelefon, telefon med
nummersender, brug af telefonkæde, ændring af
boligforhold
 Nødkald
 Sender
 Nøgleboks
 Evt. oprettelse af telefonstik, hvis borgeren aldring har
haft fastnettelefon samt tilhørende abonnement.
 Telefonabonnement
 Samtaleafgift
Borgere med fysisk funktionsnedsættelse

Hvem leverer ydelsen?

Privat leverandør efter aftale med visitator.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Nej

Hvad koster ydelsen for
modtageren?
Hvordan følges op på ydelsen?

Ydelsen er gratis for borgeren.

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der opsættes nøgleboks. Borgeren skal selv sørge for nøgle til at
lægge i nøgleboksen.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvad indgår i ydelsen?

Hvad indgår ikke i ydelsen?



Der foretages individuel opfølgning.

I lejebolig skal der indhentes tilladelse til dette fra udlejer.
Eventuel retablering foretages efter anmodning fra udlejer. I
ejer- eller andelsbolig foretages ikke retablering.
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Personlig alarm og pejlesystem
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112.

Hvad er målet med ydelsen?

At borgeren, med reduceret risiko for at blive væk, kan bevæge
sig omkring.

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation






Borgeren er over 18 år
Borgeren har en erhvervet psykisk nedsat funktionsevne,
der er fremadskridende og lægeligt dokumenteret
Der er risiko for at borgeren forlader sin bolig, dagtilbud
etc.
Der skal være en konkret viden om fare, en formodning
herom er ikke tilstrækkelig
Det er ikke nødvendigt med et samtykke fra borgeren,blot
borgeren ikke modsætter sig
Borgeren skal kunne samarbejde i brugen af systemet.

Hvad indgår i ydelsen?






GPS
Trædemåtte
Døralarm
Abonnement
Stillingtagen til handling, herunder evt. opsporing af
borgeren

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Udgifter i forbindelse med transport eller afhentning, herunder
eventuel transport af hjælpemidler som f.eks. el-scooter og
kørestol

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med erhvervet, fremadskridende psykisk
funktionsnedsættelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Privat leverandør efter aftale med Visitationen

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Nej

Hvordan følges op på ydelsen?
Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Hjælpemidlet udlånes gratis til borgeren og skal leveres tilbage
efter endt brug.
Eventuelt udgifter til hjemtransport ved opsporing
Der foretages individuel opfølgning
Demenskonsulent er involveret i borgerens sag
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Kropsbårne hjælpemidler
Arm- og benproteser
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At forbedre borgerens mobilitet, således at borgeren i videst
mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren mangler en arm eller et ben eller en del af en arm eller
et ben

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




Arm- og benproteser, proteser til hånd og fingre, proteser
til fod og tæer samt reparation af disse
Protesestrømper/stumpstrømper og protesehandsker

?Hvad indgår ikke i ydelsen?

Reserveprotese

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der mangler arm eller ben, eller dele af disse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommune har ikke indgået leverandøraftale om arm- og
benproteser

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Ydelsen er gratis for borgerne, men kommunen har ret til at finde
”billigst bedst forsvarlige” løsning og bevilge et beløb svarende til
dette. Hvis hjælpemidlet koster mere, skal borger betale
differencen
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Bandager
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At afhjælpe borgeren med en svær, varig funktionsnedsættelse

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren har en svær, varig lidelse, alle behandlingsmuligheder
er udtømte og hjælpemidlet vil i væsentlig grad lette den daglige
tilværelse

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Ved førstegangsansøgninger skal der indhentes lægelig
dokumentation



Brokbandager, rygbandager, hånd- og fingerbandager,
albuebandager, skulderbandager, ankelbandager,
knæbandager, halskraver m.m.
Der vil ofte være behov for en skiftebandage grundet
behov for vask

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Bandager til midlertidig brug. Der ydes ikke hjælp til bandager,
der bruges som led i behandling, fx midlertidig korrektion eller
midlertidig brok

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, hvor det er dokumenteret, at behandlingsmulighederne
er udtømte, at lidelsen er varig og bandagen i væsentlig grad
afhjælper den nedsatte funktionsevne

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Borger kan selv vælge leverandør. Furesø Kommune har ikke en
leverandøraftale, men benytter Sahvas priser som grundlag for
bevillingen. Vælger borger en anden leverandør med højere pris,
betaler borger selv differencen.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og
hjælpemidlet er dyrere hos den valgte leverandør, skal borger
betale differencen
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Bleer m.m.
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen
Hvad er målet med ydelsen?

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112



Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?
Hvad indgår ikke i ydelsen?

At afhjælpe følgerne af ikke at kunne holde på urin og
afføring
At give borgeren en bedre livskvalitet, således at han/hun
er i stand til at opretholde den daglige tilværelse og
deltage i diverse aktiviteter, som før lidelsen opstod

Borgeren er udredt på sygehus eller hos egen læge, og det er
konstateret, at alle behandlingsmuligheder er udtømte, og at der
varigt vil være behov for bleer

Bleer, nettrusser, bomuldsbukser specielt fremstillet til isætning
af ble, éngangs-underlag, éngangs-stiklagner, Vaskbartstiklagner
Bleer som skal bruges midlertidigt, fx til vådliggerbørn som vil
vokse fra lidelsen. Vaskeklude, éngangshandsker, vådservietter
og vaskecremer

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med varigt behov for bleer.
Den kontinensansvarlige vurderer behovet.

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommune har indgået leverandøraftale med Essity.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?
Hvordan følges op på ydelsen?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Den kontinensansvarlige opretter bevillingen elektronisk hos
firmaet SCA. Derefter kan borgeren selv bestille bleer. Borgeren
modtager efterfølgende en bevillingsskrivelse efter servicelovens
§ 112 fra Visitationen, Kropsbårne hjælpemidler

Ydelsen er gratis for borgeren
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Benskinner, stativer, fod- og knækapsler og dropfodsskinner
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At forbedre borgerens mobilitet, således at borgeren i videst
muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren har en svær, varig lidelse, alle behandlingsmuligheder
er udtømte, og hjælpemidlet vil i væsentlig grad lette den daglige
tilværelse.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Ved førstegangsansøgninger skal der indhentes lægelig
dokumentation




Benskinner, stativer, fod- og knækapsler og
dropfodsskinner
Hvis dropfodsskinnen skal påmonteres fodtøjet, kan der
bevilges påmontering af skinne på fodtøj. Her kan der
være behov for skinner på fx sommer- og vinterfodtøj
Reparation

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Skinner, stativer, fod- og knækapsler og dropfodsskinner til
midlertidigt brug.
Der bevilges ikke skifte-skinner, skifte-stativer eller skifte-kapsler

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med en svær varig lidelse, hvor alle
behandlingsmuligheder er udtømte, og hvor hjælpemidlet i
væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret, individuel vurdering.
Der kan blive behov for hyppigere udskiftning af beskinner og
fodkapsler, fx for et barn, der vokser ud af hjælpemidlet

Hvem leverer ydelsen?

Borger kan selv vælge leverandør. Furesø Kommune har ikke en
leverandøraftale, men benytter Sahvas priser som grundlag for
bevillingen. Vælger borger en anden leverandør med højere pris,
betaler borger selv differencen.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling
Nej

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og
hjælpemidlet er dyrere hos den valgte leverandør, skal borger
betale differencen
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Briller og kontaktlinser
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At kompensere for borgerens nedsatte syn, således at borgeren i
videst mulig omfang selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren har en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse som
kan afhjælpes med briller og kontaktlinser.
Socialministeriets bekendtgørelse bilag 2 ”Indikationer for hjælp
til briller og kontaktlinser, jf. § 15,stk.1”:
1) Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved f.eks.
keratokonus, hornhindear m.v.
2) Defekter i regnbuehinden, f.eks. aniridi, kolobom, albinisme,
samt følger efter f.eks. skader eller operation.
3) Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for
grå stær (afaki).
4) Smertende øjenlidelser, f.eks. blærer på hornhinden (keratitis
bullosa) eller kronisk hornhindesår.
5) Stærkt skæmmende øjenlidelser.
6) Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ
korrektion.
7) Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde
eller brydende medier.
8) Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen
af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede
brilleglas eller kontaktlinser.
9) Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret.
10) Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra
Kennedy Centeret.
11) Myopi større end eller lig med -7 kombineret med
kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder.
12) Hængende øjenlåg (ptose).
13) Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år.
14) Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af
tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvad indgår i ydelsen?

Briller og kontaktlinser på medicinsk-optisk indikation

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet
for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed,
nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på
øjnene. Under denne gruppe hører også personer opereret for
ensidig eller dobbeltsidig grå stær, erhvervet som voksen

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse når
denne kan afhjælpes med briller og kontaktlinser
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Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering efter
indstilling af et kommunikationscenter

Hvem leverer ydelsen?

Et kommunikationscenter eller en optiker efter indstilling fra et
kommunikationscenter, oftest Kommunikationscentret i Hillerød
eller Region Hovedstaden - Kommunikationscentret i Hellerup.
Borgeren kan frit vælge kommunikationscenter.
Det valgte Kommunikationscenter fortager en udredning og
sender en indstilling til kommunen (evt. afslag) på, hvad der kan
bevilges efter servicelovens § 112, og hvorfra hjælpemidlet skal
leveres (fra kommunikationscenteret selv eller ekstern optiker).
Hvis problemet ikke kan løses her, kan hjælpemidler til personer
med medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt
synshandicap udleveres af Kennedy Instituttet – Statens
Øjenklinik efter henvisning fra speciallæger i øjensygdomme,
øjenafdelinger samt kommunale konsulenter eller synscentraler.
Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik giver efterfølgende
kommunen meddelelse om udlevering. Socialministeriet
fastsætter betalingen for synshjælpemidler, der udleveres af
Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Kommunikationscentrene tager sig af dette ved genansøgning

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Der kan ansøges om briller efter pensionsloven, hvis man ikke er
berettiget til briller som et hjælpemiddel, og er pensionist

Ydelsen er gratis, hvis beløbet hos optikeren ikke overstiger
kommunikationscentrenes prisaftale med optikere. Hvis en
borger fx vælger et dyrere stel, betaler borger prisdifferencen hos
optikeren
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Brystproteser
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At borgere med fysiske og kosmetiske gener efter bortoperation
af det ene eller begge bryster eller en del af brystet, får en bedre
livskvalitet og er i stand til at opretholde den daglige tilværelse
og deltage i diverse aktiviteter som før operationen

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?





Bortoperation af det ene eller begge bryster
Bortoperation af en del af brystet
Kvinder, der af anden grund mangler det ene eller begge
bryster, er ligeledes berettiget til proteser eller delproteser





Brystproteser
Del-brystproteser
Brystvorter til brystproteser

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Brystproteser der indopereres.
Der ydes ikke hjælp til særlige protesebrystholdere eller
badedragter

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der har fået fjernet det ene eller begge bryster, eller har
fået bortopereret en del af brystet, eller af anden grund mangler
det ene eller begge bryster

Ydelsens hyppighed

Der kan som udgangspunkt bevilges 1 brystprotese hvert år eller
2 hvert andet år til hver side
Ved allerførste bevilling bevilges altid 2 brystproteser

Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommune har indgået leverandøraftale med Sahva

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og
hjælpemidlet er dyrere hos den valgte leverandør, skal borger
betale differencen
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Diabeteshjælpemidler
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At måle om blodsukkeret er for højt eller lavt på grund af nedsat
produktion af insulin og at holde blodsukkeret stabilt og derved
forhindre yderligere forværring samt senfølger af sukkersygen

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?






Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?






Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

A) Borgere i insulinbehandling eller
kombinationsbehandling: Injektionsmaterialer og
testmaterialer, fx sprøjter, kanyler, insulinpen,
fingerprikker (lancetter), teststrimler og halvdelen af
udgiften til blodsukkermåleapparat
B) Borgere i tabletbehandling: 150 fingerprikkere
(lancetter) og 150 teststrimler om året
Borgere som alene er i diætbehandling for diabetes
Hjælp til selve insulinen (købes på apotek efter recept)
Blodsukkermåleapparater med specielle finesser
Kanylebokse

Borgere som er i insulinbehandling, kombinationsbehandling eller
tabletbehandling for sukkersyge

Ydelsens hyppighed

Hvem leverer ydelsen?

A) Borgeren skal være i insulinbehandling eller
kombinationsbehandling med et insulinlignende præparat
og tabletter
B) Borgeren skal være i tabletbehandling, og lægen anser
jævnlig blodsukkermåling for påkrævet

A) Borgere i insulinbehandling og kombinationsbehandling for
diabetes kan få hjælpemidlerne efter behov
B) Borgere i tabletbehandling kan max få betalt op til 150
fingerprikker og 150 teststrimler om året
Furesø Kommune har indgået leverandøraftale med Mediq
Danmark
Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg
Ydelsen er gratis for borgerne. Der er egenbetaling på
blodsukkermåleapparat på 50 % for borgere i insulinbehandling
og kombinationsbehandling.
Borgere i tabletbehandling skal selv betale
blodsukkermåleapparat og forbrug udover 150 fingerprikker og
150 teststrimler årligt

Hvordan følges op på ydelsen?

Borgere med særligt stort forbrug kan blive kontaktet

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Fodtøj, almindeligt, grundet størrelsesforskel på fødderne
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 113

Hvad er målet med ydelsen?

At borgere med varig størrelsesforskel på 2 numre og derover
ikke skal have flere udgifter end andre mennesker til fodtøj, da
de har behov for at købe 2 par fodtøj, når der er behov for et nyt
par

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Der skal være størrelsesforskel på fødderne på mindst to hele
skonumre

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Hjælpen ydes med halvdelen af den samlede udgift, dog højst
med et beløb på kr. 1.480,00 (2019 sats)

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Der ydes ikke hjælp til reparation af almindelig fodtøj, der er
anskaffet med støtte efter denne bestemmelse, medmindre der
er tale om nødvendig tilretning på grund af en deformitet

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med størrelsesforskel på fødderne på 2 hele skonumre
og derover

Ydelsens hyppighed

Ved førstegangsanskaffelse ydes hjælp til to par sko (dvs. at der
skal købes 4 par sko). Herefter kan der ydes hjælp til et par hver
15. måned

Hvem leverer ydelsen?

Borger køber fodtøjet i almindelig skoforretning

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Borger vælger selv, hvor fodtøjet købes

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Borger medbringer bevilling iht. SEL §113 i skoforretningen, og
forretningen sender faktura til kommunen

Når borger køber to par fodtøj svarende til et par, skal borger
selv betale det ene par. Desuden skal borger selv betale til, hvis
fodtøjet koster mere end kr. 1.480,00 (2019 sats).
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Fodtøj, håndsyet og fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At afhjælpe en svær, varig foddeformitet

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Indikationerne fremgår af Socialministeriets
bekendtgørelse om hjælpemidler:
1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg
eventuelt suppleret med gængesål).
2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med
føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske
nervelidelser eller ved svær kompromittering af
blodomløbet (kredsløbsinsufficiens).
3. Svært forfodsfald ved samtidig dårligt blodomløb, fx
klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på
mellemfodsknoglerne.
4. Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger (coalitio),
svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske
ledbetændelser eller leddegigt.
5. Erhvervet platfod som følge af degeneration.
6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad fx
svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og
ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis
imperfecta). Der kan således ikke ydes ikke hjælp til
indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.
Ved 1. gangs henvendelser kræves dokumentation fra en
speciallæge i ortopædisk kirurgi. Hvis borgeren ikke har været
hos en ortopædkirurg, kan kommunen henvise til undersøgelse.
Det er i så fald kommunen, der betaler for undersøgelsen
Foddeformitetens art er afgørende for, om der er behov for
fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj eller håndsyet fodtøj
Speciallægeoplysningerne vurderes af en ekstern lægefaglig
konsulent med særlig viden om praksis og afgørelser på området

Hvad indgår i ydelsen?





Håndsyet fodtøj
Fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj (FF-fodtøj) evt. med
fodindlæg (fodindlæg bevilges separat)
Reparation

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Kromfrit fodtøj, hvor der ikke er svære, varige foddeformiteter
Støttende ortopædisk fodtøj til børn som ikke har en svær varig
foddeformitet

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med svære og varige foddeformiteter

Ydelsens hyppighed

Første gang bevilges 1 par fodtøj. Der kan bevilges 1 par skifte-
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fodtøj efter 3 måneder som engangsbevilling. Derefter kan der
ansøges om et par nyt fodtøj hver 18. måned (beregnet fra det
først bevilgede par).
Til børn bevilges 4 par FF-fodtøj om året.
Reparation af fodtøj bevilges efter behov efter ansøgning
Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommune har indgået leverandøraftale med Sahva.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg og fodtøjet skal
leveres af en håndskomagermester

Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Der er altid fast egenbetaling på fodtøj (satserne i 2019 er kr.
900,00 til voksne og kr. 500,00 til børn).
Der kan derudover være en merbetaling, hvis borger gør brug af
frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Fodindlæg og tilretning af almindeligt fodtøj
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At afhjælpe en svær, varig foddeformitet

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Indikationerne fremgår af Socialministeriets
bekendtgørelse (nr. 1) om hjælpemidler:
1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg
eventuelt suppleret med gængesål).
2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med
føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske
nervelidelser eller ved svær kompromittering af
blodomløbet (kredsløbsinsufficiens).
3. Svært forfodsfald ved samtidig dårligt blodomløb, fx
klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på
mellemfodsknoglerne.
4. Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger (coalitio),
svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske
ledbetændelser eller leddegigt.
5. Erhvervet platfod som følge af degeneration.
6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad fx
svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og
ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis
imperfecta). Der kan således ikke ydes ikke hjælp til
indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.
Ved 1. gangs henvendelser kræves dokumentation fra en
speciallæge i ortopædisk kirurgi. Hvis borgeren ikke har været
hos en ortopædkirurg, kan kommunen henvise til undersøgelse.
Det er i så fald kommunen, der betaler for undersøgelsen.
Speciallægeoplysningerne vurderes af en ekstern lægefaglig
konsulent med særlig viden om praksis og afgørelser på området

Hvad indgår i ydelsen?





Ortopædiske fodindlæg
Skoforhøjelser fra 2 cm og derover på eget egnet fodtøj
Tilretning af eget egnet fodtøj med fx gængesål

Hvad indgår ikke i ydelsen?



Fodindlæg hvor lidelsen ikke er en af de nævnte lidelser i
bekendtgørelsen
Fodindlæg til erhvervet platfod, hvor der ikke er tale om
overrivning af tibialis posterior senen
Indlæg ved blød platfod hos børn
Ekstra fodindlæg til fx sportsbrug eller sikkerhedssko
(indlæg skal flyttes fra sko til sko)
Forhøjelse under 2 cm
Tilretning af fodtøj der ikke er egnet til dette






Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med svære og varige foddeformiteter, hvor deformiteten
hører under bekendtgørelsens indikationer (bilag nr. 1)
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Ydelsens hyppighed

Der kan som udgangspunkt bevilges 1 par fodindlæg hver 12.
måned. Forhøjelse og tilretning bevilges efter en individuel
vurdering, men dog højest på 3 par egnet fodtøj om året

Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommune har indgået leverandøraftale med Sahva

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og
hjælpemidlet er dyrere hos den valgte leverandør, skal borger
betale differencen
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Hudpræparater til at skjule stærkt skæmmende mærker
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At forbedre borgerens livskvalitet og de kosmetiske følger af at
have stærkt skæmmende modermærker og/eller ardannelser på
hoved og hals, således at borgerens livskvalitet bedres, og
præparaterne medfører en væsentlig lettelse af den daglige
tilværelse

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?




Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?



Stærkt skæmmende modermærker på hoved og hals
Ardannelser på hoved og hals efter hudtransplantationer
eller forbrændinger
Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet

Hudpræparater til at skjule samt beskytte stærkt skæmmende
modermærker og ardannelser på hoved og hals

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Der bevilges ikke hudpræparater til at skjule skæmmende
mærker på andre dele af kroppen end hoved og hals

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med stærkt skæmmende modermærker eller ardannelser
på hoved og hals efter hudtransplantationer eller forbrændinger

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet bevilges løbende efter behov efter en konkret
individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Borger kan frit vælge leverandør

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?
Hvordan følges op på ydelsen?

Ja

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Ydelsen er gratis for borgeren

97

Inkontinenshjælpemidler bortset fra bleer
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At afhjælpe følger ved urin- og afføringsproblemer. Give borgeren
en bedre livskvalitet, således at han/hun er i stand til at
opretholde den daglige tilværelse og deltage i diverse aktiviteter,
som før lidelsen opstod

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren er udredt på sygehuset eller af egen læge, og det er
konstateret, at der varigt vil være behov for brug
inkontinenshjælpemidler.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Kommunens kontinenssygeplejerske/ansvarlig vurderer behovet
ved ansøgninger om inkontinenshjælpemidler og ansøgninger om
ændring af bevillingen
Katetre, katerisationssæt, gel med desinfektion/bedøvelse,
urinposer, fikseringsbånd til urinpose, netpose til fiksering af
urinpose, urinposestativ til seng, kateterventiler,
kateterklemmer, uridomer, uridomfiksering, NaCl til
kateterskylning, Uro-Tainer til kateterskylning,
incontinenstamponer, analpropper,

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Katetre, poser m.m. til midlertidigt brug

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med varigt behov for at bruge kateter

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet bevilges løbende efter behov

Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommune har indgået leverandøraftale med OneMed

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg
Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og
hjælpemidlet er dyrere hos den valgte leverandør, skal borger
betale differencen

Hvordan følges op på ydelsen?
Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Knæbandager
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At forbedre borgerens mobilitet, således at borgeren i videst
mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?
Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?




Medfødt lidelse i form af abnormt løse knæskaller
Korsbåndsskader, hvis der er behov for permanent brug af
fx hyperekstensionshindrende bandage (forhindrer
overstrækning af knæet)




Knæbandager
Reparation

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Knæbandager til midlertidig brug
Knæbandager til særlige lejligheder, fx sport

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med medfødt lidelse i form af abnormt løse knæskaller.
Korsbåndsskader, hvis der er behov for permanent brug af fx
hyperekstensionshindrende bandage (hindrer overstrækning af
knæet)

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Borger kan selv vælge leverandør. Furesø Kommune har ikke en
leverandøraftale, men benytter Sahvas priser som grundlag for
bevillingen. Vælger borger en anden leverandør med højere pris,
betaler borger selv differencen.

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og
hjælpemidlet er dyrere hos den valgte leverandør, skal borger
betale differencen
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Kompressionsstrømper og kompressionsveste
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At afhjælpe en svær, varig kredsløbslidelse

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Indikationerne fremgår af Socialministeriets vejledning om
hjælpemidler:
 Svære grader af åreknuder (varicer) som ikke svinder
efter fornøden behandling
 Varige følger efter blodpropper i ben eller arme
 Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling
 Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig
utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar
Ved førstegangshenvendelse kræves dokumentation fra egen
læge eller speciallæge

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvad indgår i ydelsen?







Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?

Kompressionsstrømper til ben
Kompressionsstrømper til arm og/eller hånd
Kompressionsveste
Strømpepåtager til benkompressionsstrømper ved fx
nedsat håndfunktion
Strømpepåtager til armstrømper

Gummihandsker til på- og aftagning af strømperne.
Kompressionsstrømper til midlertidigt behov fx ved graviditet.
Støttestrømper (flystrømper eller TED-strømper), som anvendes
fx ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at
forebygge venelidelser
Borgere med svære, varige kredsløbslidelser

Ydelsens hyppighed

Der kan bevilges 1 stk./1 par kompressionsstrømper samt 1
stk./1 par skiftekompressionsstrømper om året

Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommune har indgået leverandøraftale med Bandagist
Jan Nielsen og Bandagist.dk

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne af frit leverandørvalg

Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og
hjælpemidlet er dyrere hos den valgte leverandør, skal borger
betale differencen
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Kompressionsapparat, elektrisk kompressor
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At afhjælpe manglende eller nedsat funktion af lymfekarsystemet

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?



Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation



Der skal være tale om kronisk lymfeødem, uden dette
skyldes metastaser fra fx brystkræft, og hvor
sygehusbehandlingen herfor er ophørt.
Skal benyttes som supplement til kompressionsstrømper
til arme/ben

Ved førstegangsbevilling er der behov for dokumentation fra
speciallæge

Hvad indgår i ydelsen?

Kompressionsapparatet samt manchet

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Kompressionsapparat som benyttes som led i en behandling via
sygehuset

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med kronisk lymfeødem uden at dette skyldes
metastaser fra kræft, fx brystkræft, og hvor
sygehusbehandlingen er ophørt, og borgeren benytter
kompressionsstrømper, men hvor disse alene ikke er nok til at
holde hævelserne nede

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommunes hjælpemiddeldepot

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?

Ja, indenfor rammerne af frit leverandørvalg
Apparatet leveres fra depot

Hvad koster ydelsen for
modtageren?
Hvordan følges op på ydelsen?

Ydelsen er gratis for borgeren

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling
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Parykker
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At forbedre livskvaliteten hos borgere med varig og vansirende
skaldethed, så borgeren får så normal en tilværelse som muligt

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Vansirende skaldethed, hvor håret aldrig mere vokser ud.

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Ved førstegangsansøgning er der behov for dokumentation fra en
hudlæge









Parykker af kunstfiber
Individuel tilpasning af parykken kan være nødvendig ved
en atypisk hovedform
Til personer, der er overfølsomme overfor syntetiske
stoffer, fores indersiden af toupeen eller parykken med
bomuldsmateriale
Naturhårsparyk bevilges kun efter
speciallægedokumentation, og hvor foring ikke er
tilstrækkelig
Dameparykker, der er fabriksfremstillet eller individuelt
fremstillet
Reserveparyk ved dameparykker
Børneparykker af lettere/finere materiale

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hårintegration samt individuelt fremstillede hårløsninger på
abonnement som påklistret hår eller ”Hår for livet”.
Almindelig forekommende hårtab hos mænd fx ”måne” anses
ikke for omfattet af de almindelige bestemmelser i
bekendtgørelsen.
Ved midlertidig hårtab som følge af behandling, fx kemoterapi,
ydes parykken eller toupeen af sygehusvæsenet

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med vansirende skaldethed, hvor håret aldrig mere
vokser ud

Ydelsens hyppighed

Parykker: 1 paryk + 1 skifteparyk om året

Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommune har indgået leverandøraftale med Svaneklinik

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg
Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Første gang vurderer kommunens leverandør ”billigst
bedst forsvarlig” paryk, og dette beløb kan bevilges.
Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og hjælpemidlet er
dyrere hos den valgte leverandør, skal borger betale differencen.
Borger kan vælge fx ”Hår for livet” og betale differencen
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Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Stomihjælpemidler
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At afhjælpe følgerne efter varig colostomi, ileostomi eller
urostomioperation. Give borgeren en bedre livskvalitet, således
at han/hun er i stand til at opretholde den daglige tilværelse og
deltage i diverse aktiviteter, som før lidelsen opstod

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren har fået foretaget operation for colostomi (kunstig
udføring af tyktarmen), ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen
eller urostomi (kunstig udføring af urinveje)

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

Hospitalet sender ansøgning til kommunen efter operationen







Poser
Plader
Pasta
Hudbeskyttelse/barriere creme
Tætningsringe
Irregationssæt

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Affaldsposer og handsker

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der er blevet opereret for colostomi, ileostomi eller
urostiomi, hvor stomien ikke skal lægges tilbage, men hvor der
er tale om en varig stomi

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlerne bevilges løbende efter behov

Hvem leverer ydelsen?

Furesø Kommune har indgået leverandøraftale med Mediq
Danmark

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg
Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og
hjælpemidlet er dyrere hos den valgte leverandør, skal borger
betale differencen

Hvordan følges op på ydelsen?
Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Støttekorset
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At korrigere, aflaste eller støtte en svær, varig ryg- eller
lændelidelse

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Indikationerne fremgår af vejledning om støtte til hjælpemidler
og forbrugsgoder :
1. Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen
2. Degeneratio disci intervertebralis. Degeneration af
båndskive (discus) i rygsøjlens lændedel. Lidelsen
medfører risiko for tryk på nerverødder og udvikling af
slidgigt. Lidelsen er normalt ikke tilgængelig for operativ
behandling
3. Scoliosis, skævhed af rygsøjle med rotation og krumning
til siden
4. Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom). Udtalt
kronisk betændelse i leddene mellem korsben og hofteben
eventuelt med forkalkninger og forsnævringer af
båndskiver og ledbånd i rygsøjlen
5. Spondylotisthesis. Fremadglidning af ryghvirvel i forhold til
hvirvlen nedenfor, hvor kirurgisk behandling ikke har givet
tilfredsstillende resultat eller ikke kan gennemføres
6. Osteoporose, knogleskørhed
7. Muskeldystrofi, svind af rygmuskulatur

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation

Hvad indgår i ydelsen?

Støttekorset som har en korrigerende, aflastende eller støttende
funktion. Hjælp kan ydes til færdigfremstillede korsetter
eventuelt med tilpasning, eller til individuelt tilpassede korsetter.
Der vil normalt kunne bevilges et skiftestøttekorset af hygiejniske
hensyn

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Der ydes ikke hjælp til støttekorsetter, der bruges som led i
behandling, fx midlertidig korrektion

Hvem kan modtage ydelsen?

Borger hvor det er dokumenteret, at behandlingsmulighederne er
udtømte, lidelsen er varig og støttekorset i væsentlig grad
afhjælper den nedsatte funktionsevne

Ydelsens hyppighed
Hvem leverer ydelsen?

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering
Borger kan selv vælge leverandør. Furesø Kommune har ikke en
leverandøraftale, men benytter Sahvas priser som grundlag for
bevillingen. Vælger borger en anden leverandør med højere pris,
betaler borger selv differencen.
Ja, indenfor rammerne om frit leverandørvalg
Ydelsen er gratis for borgerne ved brug af kommunens valgte
leverandør. Hvis borger gør brug af frit leverandørvalg, og
hjælpemidlet er dyrere hos den valgte leverandør, skal borger
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betale differencen
Hvordan følges op på ydelsen?

Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej
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Øjenprotese
Skabelon:
Lovgrundlag for ydelsen

Beskrivelse af ydelsen:
Lov om social service § 112

Hvad er målet med ydelsen?

At forbedre livskvaliteten og afhjælpe de kosmetiske følger af at
mangle et øje

Hvilke kriterier kan indgå ved
tildeling af ydelsen?

Borgeren mangler et øje efter sygdom eller ulykke, eller er
synshandicappet og har behov for en øjenprotese af kosmetiske
grunde

Kriterierne vil blive anvendt ud
fra en konkret, individuel
vurdering af borgerens samlede
situation
Hvad indgår i ydelsen?

En øjenprotese af glas eller akryl efter borgerens valg

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Vedligeholdelse og skifteprotese

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere som mangler et øje, eller af kosmetiske grunde har
behov for en skalprotese

Ydelsens hyppighed

Hjælpemidlet udskiftes efter en konkret individuel vurdering

Hvem leverer ydelsen?

Borger kan frit vælge leverandør

Er der valgmulighed m.h.t.
leverandør?
Hvad koster ydelsen for
modtageren?
Hvordan følges op på ydelsen?

Ja

Er der afledte/særlige forhold at
tage hensyn til?

Nej

Ydelsen er gratis for borgeren
Der foretages individuel opfølgning ved ansøgning om
genbevilling
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Relevante retsregler
Uddrag af lov om social service, lov nummer 1114 af 30/08/2018
Kapitel 21

Hjælpemidler, boligindretning og befordring
Hjælpemidler
§ 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.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med
kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af
kravspecifikationerne.
Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en
leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået
leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb
svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke
indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til
prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille
et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en
anden leverandør.
Stk. 5. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om
1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,
2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel,
3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse,
4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse
hjælpemidler fra en offentlig institution, og
5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud.
§ 112 a. Ansøgning om støtte til hjælpemidler, jf. § 112, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den
digitale løsning, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital
selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening,
skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1.
Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives
mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der
ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for
kommunalbestyrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

Forbrugsgoder
§ 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.
Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.
Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.
Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et
almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler
kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.
Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler
kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.
Stk. 6. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om
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1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og
2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode.

Fælles bestemmelser for hjælpemidler og forbrugsgoder
§ 113 a. Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe
afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er
nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant
dokumentation herfor.
§ 113 b. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer
med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i § 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1, i
øvrigt er opfyldt. Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren.
Stk. 2. Der kan alene ydes støtte efter stk. 1 til det pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én gang inden for samme
tidsbegrænsede periode.

Støtte til bil
§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der i væsentlig grad
1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt
behov for kørsel med bil.
Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på 187.000 kr.
Stk. 3. Overstiger prisen på den billigst egnede bil lånerammen i stk. 2, ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af
forskellen mellem lånerammen og prisen på den billigst egnede bil.
Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om
1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, som er
berettiget til at opnå støtte,
2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil, herunder om private aktørers deltagelse heri,
3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen og om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af
lån til bil som følge af manglende betalingsevne og som følge af frakendelse i forbindelse med ændringer i den fysiske eller
psykiske funktionsevne eller forhold, der knytter sig dertil,
4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om
fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en
bil, der tidligere er ydet støtte til, herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil,
5) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til
indretningen,
6) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v.,
7) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, og
8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden
for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil.
§ 115. Det er en forudsætning for støtte efter §§ 112, 113, 113 b og 114, at hjælpemidlet, forbrugsgodet eller bilen ikke
kan bevilges efter anden lovgivning.

Boligindretning
§ 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.
Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden håndværker end
den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog
højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som
kommunen har valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har anvist.
Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge håndværker og
materialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til boligindretning, herunder om krav til håndværker samt om muligheden for
at indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og aftale om reetablering og betingelserne herfor.
Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted,
kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den
pågældendes behov.
Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 4, medmindre det drejer sig om personer, der har
en hjælpeordning efter § 96.
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Stk. 6. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1, 2
og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen.

Andre relevante retsregler:
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194640
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194811
Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196844
Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196934
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