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Generel information om boligindretning og boligskift
Boligindretnings- og boligskiftsområdet beskæftiger sig med § 116 i lov om social
service. Lovgivningen tager afsæt i 5 grundlæggende principper:
Solidaritetsprincippet
Sektoransvarlighedsprincippet
Subsidiaritetsprincippet
Kompensationsprincippet
Proportionalitetsprincippet
Solidaritetsprincippet som beskriver, at alle har ansvar for den enkelte og den enkelte har
ansvar for sig selv og sin familie. Samfundet tilbyder hjælp og støtte, hvis der opstår behov
herfor.
Det betyder blandt andet, at særlig boligindretning ikke er afhængig af indkomst, men bevilges
efter grad af funktionsnedsættelse.
Sektoransvarlighedsprincippet beskriver, at alle områder har pligt til, at sikre alle mennesker
adgang til den ydelse, de tilbyder.
Ovenstående forstærkes af subsidiaritetsprincippet, der angiver, at lov om social service altid
anvendes, som sidste mulighed.
Kompensationsprincippet beskriver retten til at blive kompenseret for følgerne af en
funktionsnedsættelse, hverken mere eller mindre, mens proportionalitetsprincippet foreskriver,
at der skal være et rimeligt forhold mellem mål og middel.
Ovenstående principper danner grundlaget i lovgivningen og skaber baggrund som
myndighedsudøvelsen på boligindretningsområdet skal læne sig op af.
Lovgivningen retter sig mod alle aldersgrupper og tager udgangspunkt i funktionsnedsættelser
og ikke i diagnoser.
Formål
Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner ved hjælp til særlig boligindretning eller skift
af bolig, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes aktiviteter og dagligdag. Ydelserne skal
medvirke til, at borgere får mulighed for at føre en så normal en tilværelse som muligt og i
størst mulig omfang gøre dem uafhængig af andres hjælp.
Sundhed og trivsel skal bevares og der skal gives mulighed for, at man kan klare den
almindelige daglige livsførelse
Udgangspunktet er, at personen og dennes familie lever et liv som andre på samme alder og i
samme livssituation.
Kvalitetsstandarderne har til formål at skabe en standard for myndighedsudøvelsen på
området. Disse skal sikre borgerne, at lovgivningen overholdes og sagsbehandlingen ensartes i
hele Guldborgsund Kommune.
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Personkreds for boligindretning efter § 116, stk. 1
Personkredsen omfatter både børn og voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. De nedsatte funktioner skal være en følge af et medfødt eller senere opstået
handicap, en sygdom eller ulykke, som medfører, at et en boligindretning er nødvendig.
Der skal være tale om varige nedsatte funktioner, hvis konsekvenser har en indgribende
karakter i den daglige tilværelse. Normalt skal de nedsatte funktioner være en belastning
resten af livet.
Personkreds for boligskift efter § 116, stk. 4
Personkredsen omfatter både børn og voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne. De nedsatte funktioner skal være en følge af et medfødt eller senere
opstået handicap, en sygdom eller ulykke, som medfører, at et boligskift er nødvendigt.
Tildelingen
Tildelingen er afhængig af, at kommunen har foretaget en samlet vurdering af behovene samt
anlagt en konkret individuel helhedsvurdering. Kommunen afgør i den enkelte sag, hvilken
hjælp til boligindretning eller boligskift, der er bedst og billigst egnet.
Kommunen er forpligtet til at yde rådgivning og vejleding om de muligheder personen har for
at få hjælp til det, der søges om.
Hjælp til boligindretning og boligskift er skattefri.
Indgåede kontrakter på området
Der er ikke indgået kontrakter for levering af boligindretninger.
Frit valg af boligindretning:
Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg af leverandør for alle boligindretninger.
Det betyder i praksis, at borger kan vælge en anden leverandør/håndværker end den, som
kommunen ønsker at bruge eller har indgået leverandøraftale med. Kommunen kan dog kun
refundere et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet boligindretningen
til. Borger kan også mod egen merbetaling vælge en dyrere boligindretning, hvis det stadig
kompenserer for funktionsnedsættelsen.
Retten til frit valg ændrer ikke på reglen om, at kommunen skal yde støtte til det bedst egnede
og billigste boligindretning.
Adgangen til frit valg af boligindretning gælder alene for borgere, der har fået tilkendt hjælp
efter servicelovens § 116, stk. 1. Er der derimod tilkendt hjælp til boligskift, jf. § 116, stk. 4,
vil adgangen til frit valg ikke gælde, fordi hjælp til boligskift udmåles som et kontant tilskud.
August 2015
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Generel kvalitetsstandard for boligindretning
Ydelsestype

Boligindretning

Visitationskompetence

Myndighed –Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116, stk. 1 med gældende
bekendtgørelse

Hvad indgår i ydelsen

Støtte til boligindretning

Hvem kan modtage
ydelsen

•
•

•

Formålet med ydelsen

•
•
•
•

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Borgere, hvis bolig er fundet uhensigtsmæssig i forhold til
deres nedsatte funktionsevne og hvor boligindretning er
nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted
for borgeren.
I særlige tilfælde og når kommunen ikke kan anvise en
anden, egnet bolig, kan kommunen yde støtte til dækning af
udgifter, til anskaffelse af anden bolig.
At gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren
At gøre borgeren mere selvhjulpen og dermed mindre
afhængig af andres bistand
At børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får
mulighed for at blive i hjemmet
At lette andre betydeligt i arbejdet med borgeren

Tildelingskriterier

Når det gør boligen mere egnet som opholdssted og når
indretningen er nødvendig.

Kvalitetsmål

Mindre boligindretninger sagsbehandles indenfor 4 uger
Komplekse sager op til 15 måneder

Leverandør

Vekslende, afhængig af de enkelte ydelsestyper. Der er ikke
indgået leverandøraftaler på området

Frit leverandørvalg

Ja, på håndværker og materialer

Hvad koster ydelsen, jf.
gældende lov og
bekendtgørelse

For boligindretninger, der medfører værdiforøgelse gælder at:
• Såfremt borgeren ejer boligen, gives støtten som et renteog afdragsfrit lån, svarende til den offentlige
ejendomsværdiforøgelse.
• Såfremt borgeren ejer boligen og der foretages boligskift,
ydes støtten som et rente-og afdragsfrit lån, svarende til
forskellen imellem den offentlige ejendomsværdi i den
nuværende bolig og den nye bolig
• Som sikkerhed for lånet oprettes og tinglyses pantebrev i
ejendommen
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•
•
•
•

Særlige forhold

•
•
•
•

Klagemulighed

Kommunen afholder udgiften til oprettelse af pantebrev
Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte
Driftsudgifter, reparation og udskiftning påhviler borgeren,
der har søgt
Hjælp til boligindretning gives efter behov, uden hensyn til
ansøgers indkomstforhold, formue og økonomiske forhold
Ved frit leverandørvalg og valg af dyrere materialer og
løsninger, kan der forekomme egenbetaling.
Der ydes ikke reetablering i ejerbolig.
Der ydes ikke tilskud til almindelig vedligeholdelse og
modernisering
Aftale om reetablering i lejebolig kan i særlige tilfælde
indgås inden udførelse af boligindretninger.
Boligindretninger udføres efter standarder og generelle
krav i bygningsreglementet samt Ribe Amts kompendium
”Egnet byggeri for alle”

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Sundhed &
Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter
modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
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Generel kvalitetsstandard for boligskift
Ydelsestype

Boligskift

Visitationskompetence

Myndighed – Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116, stk. 4 med gældende
bekendtgørelse

Hvad indgår i ydelsen

Hvem kan modtage
ydelsen

•
•
•
•

•

Formålet med ydelsen

•
•
•
•

Støtte til boligskift, dog kun følgende flyttesituationer
Flytning fra lejebolig eller andelsbolig til ejerbolig
Flytning fra ejerbolig til ejerbolig
Borgere med en betydelig og varig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
Borgere, hvis bolig er fundet uhensigtsmæssig i forhold til
deres nedsatte funktionsevne og hvor boligskift er
nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted
for borgeren.
I særlige tilfælde og når kommunen ikke kan anvise en
anden, egnet bolig, kan kommunen yde støtte til dækning af
udgifter, til anskaffelse af anden bolig.
At gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren
At gøre borgeren mere selvhjulpen og dermed mindre
afhængig af andres bistand
At børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får
mulighed for at blive i hjemmet
At lette andre betydeligt i arbejdet med borgeren

Tildelingskriterier

Når det gør boligen mere egnet som opholdssted og når
boligskift er nødvendig.

Kvalitetsmål

Mindre boligskift sagsbehandles indenfor 4 uger.
Komplekse sager op til 15 måneder

Leverandør

Guldborgsund Kommune

Frit leverandørvalg

Nej, da hjælpen udmåles som et kontant tilskud

Hvad koster ydelsen, jf.
gældende lov og
bekendtgørelse

For boligskift, gælder at:
• Der kan kun gives hjælp til de udgifter, der vedrører
anskaffelsen af en ny ejerbolig
• Støtten ydes som udgangspunkt som et engangsbeløb
• Støtten kan dog også gives i form af en fast månedlig ydelse
i de tilfælde, hvor flytningen sker fra lejebolig til ejerbolig
• Såfremt borgeren ejer boligen og der foretages boligskift,
ydes støtten som et rente-og afdragsfrit lån, svarende til
forskellen imellem den offentlige ejendomsværdi i den
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•
•
•
•
•

•

Særlige forhold

•
•
•

Klagemulighed

nuværende bolig og den tidligere ejerbolig
Tilbagebetalingskrav kan alene stilles, hvis hjælpen er ydet
efter § 116, stk. 4 og der udelukkende er tale om skift fra
ejerbolig til ejerbolig
Som sikkerhed for lånet oprettes og tinglyses pantebrev i
ejendommen. Kommunen afholder udgiften til oprettelse af
pantebrev
Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte
Driftsudgifter, reparation og udskiftning påhviler borgeren,
der har søgt
Hjælp til boligskift gives efter behov, dog følger det af § 116,
stk. 5, at borgere, der modtager social pension ikke kan få hjælp
efter stk. 4, medmindre det drejer sig om borgere, der har
borgerstyret personlig assistance efter § 96
I de tilfælde hvor den social pension er gjort hvilende, vil
borgeren være omfattet af § 116, stk. 4
Der ydes ikke tilskud til almindelig vedligeholdelse og
modernisering
Der kan ikke ydes tilskud til flytning til en lejebolig eller
andelsbolig
I tilfælde, hvor borgeren selv har fundet en anden bolig vil
dette medføre, at der alene kan ydes hjælp efter § 116,
stk. 1 i form af boligindretning, da hjælp til boligskift
kræver, at kommunalbestyrelsen og borgeren i
samarbejde finder en bolig, som er nødvendig og
tilstrækkelig for at dække borgerens særlige behov.

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Sundhed &
Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter
modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
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Boligindretninger

Ydelsestype

Dør og vinduesåbnere og -lukkere

Visitationskompetence

Myndighed –Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116 med gældende
bekendtgørelse

Hvad indgår i ydelsen

Vinduesåbnere og lukkere, manuelle
Vinduesåbnere og –lukkere, elektriske
Døråbnere, elektriske

Hvem kan modtage
ydelsen

• Borgere, som har væsentlig nedsat kraft, balance og

Formålet med ydelsen

• At borgeren selvstændigt kan åbne/lukke vindue
og/eller dør i egen bolig.

Tildelingskriterier

Kvalitetsmål

bevægelighed og som mentalt er i stand til at tage vare
på egne behov.

Borgere som ikke ved egen hjælp kan åbne og lukke et
vindue eller en dør i egen bolig.
Der kan kun etableres døråbnere og -lukkere samt
vinduesåbnere og -lukkere, såfremt der ikke findes
andre muligheder.
Der skal være et dokumenteret behov for udluftning, af
helbredsmæssige grunde.
Ved døråbner/lukker skal der være et dagligt behov for
at færdes ind og ud af boligen
I vurderingen skal behovet for personhjælp og
husstandens samlede ressourcer indgå.

• At borgeren selvstændigt kan åbne og lukke vindue
og/eller en dør i sin bolig.

Leverandør

• Privat leverandør

Frit leverandørvalg

• Ja

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

• Ydes som eje
• Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling.
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Særlige forhold
Klagemulighed

• Drift og vedligeholdelse påhviler borgeren

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune,Sundhed &
Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter
modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
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Boligindretninger

Ydelsestype

Fjernelse af og udligning af dørtrin

Visitationskompetence

Myndighed – Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 ,112 og 116 med gældende
bekendtgørelse
Arbejdsmiljøloven § 15 stk.1

Hvad indgår i ydelsen

Hvem kan modtage
ydelsen

Fjernelse og udligning af dørtrin
Kiler og dørtrinsudlignere

• Borgere der ikke har styrke til og som ikke sikkert kan
komme over niveauforskelle og dørtrin med
ganghjælpemiddel eller kørestol.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan forcere niveauforskel og/eller dørtrin
sikkert med ganghjælpemiddel eller kørestol.
At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø

Tildelingskriterier

Borgere der ikke kan forcere niveauforskelle og dørtrin
med ganghjælpemiddel eller kørestol.
Når borgeren er afhængig af at køre rundt med
hjælpemidler i egen bolig, selvstændigt eller med
hjælp af sundhedspersonale

Kvalitetsmål

At borgeren eller sundhedspersonalet kan manøvrere
ganghjælpemiddel, bækkenstol, badestol og/eller
kørestol i de nødvendige og dagligt benyttede rum.
At borgeren kan komme rundt i egen bolig

Leverandør

Guldborgsund kommune
Privat leverandør

Frit leverandørvalg

Ja
Nej, hvis hjælpemidlet udleveres efter
arbejdsmiljøloven

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

Kiler og dørtrinsudlignere ydes som udlån
Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling.
Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven, ydes
udelukkende som udlån
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Særlige forhold

Klagemulighed

Der udlignes/fjernes kun dørtrin til nødvendige rum.
Der fjernes ikke altid dørtrin til vådrum. Anden løsning
søges etableret.
Kan i særlige tilfælde bevilges fjernet af hensyn til
egen hjælper.
Der ydes ikke reetableing ved fjernelse af dørtrin i
privatboliger
Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Sundhed &
Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter
modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til
sundhedspersonale efter arbejdsmiljøloven.
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Boligindretninger

Ydelsestype

Gelændere og støttegreb til at gå langs med og
støttebøjler.

Visitationskompetence

Myndighed - Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116 med gældende
bekendtgørelse

Hvad indgår i ydelsen

• Gelændere og støttegreb, inden- og udendørs.

Hvem kan modtage
ydelsen

• Borgere der har nedsat kraft i benene og/ eller nedsat

Formålet med ydelsen

• At borgeren kan færdes forsvarligt på trapper og ved

balance.

niveauforskelle.

Tildelingskriterier

Kvalitetsmål

borgere, der ikke er i stand til at gå på trapper uden
støtte af gelænder.
borgere, der p.g.a funktionsnedsættelse har behov for
gelænder i begge sider.

• At borgeren kan færdes forsvarligt på trapper og ved
niveauforskelle.

Leverandør

• Guldborgsund Kommune

Frit leverandørvalg

• Ja

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

Ydes som eje.
Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling.

Særlige forhold

Der kan udelukkende bevilges gelænder til etager,
hvor personen har væsentlige behov for at komme
dagligt.
Borgeren skal selv sørge for gelænder/støttegreb i den
ene side af en trappe
I udlejningsboliger, indhentes samtykke fra udlejer,
ejendomsselskab eller bestyrelse om opsætning.
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Klagemulighed

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune,
Sundhed & Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4
uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
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Boligindretninger

Ydelsestype

Højdejusterbare borde og håndvaske

Visitationskompetence

Myndighed – Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116 med gældende
bekendtgørelse

Hvad indgår i ydelsen

Højdejusterbart bord og køkkenelementer
Højdejusterbar håndvask

Hvem kan modtage
ydelsen

Kørestolsbrugere, som ikke kan anvende eksisterende
køkken
Kørestolsbrugere, som ikke kan anvende eksisterende
håndvask

Formålet med ydelsen

At borgeren bliver selvhjulpen omkring køkkenopgaver
At borgeren bliver selvhjulpen ved håndvask

Tildelingskriterier

Borgeren varetager selvstændigt dagligt og i væsentlig
omfang køkkenopgaver
Det er en forudsætning at borger bliver selvhjulpen
Husstandens samlede ressourcer samt det samlede
behov for personlig støtte indgår i vurderingen

Kvalitetsmål

At borgeren er selvhjulpen omkring køkkenopgaver
At borgeren er selvhjulpen ved håndvask

Leverandør

• Privat leverandør

Frit leverandørvalg

• Ja

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse
Særlige forhold

Ydes som eje
Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale.
Genbrug af eksisterende køkkenelementer vurderes i
det enkelte tilfælde
Der ydes ikke reetablering i ejerbolig
Borgeren står selv for udgiften til drift og
vedligeholdelse
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Klagemulighed

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune,
Sundhed & Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4
uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
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Boligindretninger

Ydelsestype

Løfteplatforme

Visitationskompetence

Myndighed –Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1, og 116 med gældende
bekendtgørelse

Hvad indgår i ydelsen

Løfteplatforme

Hvem kan modtage
ydelsen

• Kørestolsbrugere, som på grund af niveauforskelle ikke

Formålet med ydelsen

• At borgeren kan færdes ind og ud af boligen, på trods af

kan komme ind og ud af boligen eller til nødvendige
rum i hjemmet.

niveauforskelle.

Tildelingskriterier

• Borgere, der flere gange ugentlig har behov for at
komme på flere etager eller komme ind og ud af
boligen

Kvalitetsmål

• At kørestolsbrugere kan komme ind og ud af boligen

eller til nødvendige rum selvom der er niveauforskelle.

Leverandør

• Privat leverandør

Frit leverandørvalg

• Ja

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

Særlige forhold

Ydes til eje
Ydes i særlige tilfælde som udlån
Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling
Service og reparation er egen udgift
Der kan laves aftale med kommunen om
tilbagelevering

• Såfremt boligen kan indrettes således, at alle

nødvendige funktioner, kan foretages på en etage,
bevilges der ikke løfteplatform.
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Klagemulighed

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune,
Sundhed & Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4
uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –.
Ankestyrelsen.
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Boligindretning

Ydelsestype

Personløfter – stationær monteret

Visitationskompetence

Myndighed - Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116 med gældende
bekendtgørelse
Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1

Hvad indgår i ydelsen

Stationær personløfter

Hvem kan modtage
ydelsen

• Borgere, som ikke har ståfunktion og/eller
ikke kan samarbejde om forflytning

Formålet med ydelsen

At borgeren kan forflyttes
At sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold

Tildelingskriterier

Borgere, som ikke kan forflytte sig selvstændigt
Borgere, som har ophævet ståfunktion og/eller ikke
kan samarbejde om forflytning
Forflytning med en mobil personløfter er ikke muligt

Kvalitetsmål

At borgeren forflyttes på en sikkerhedsmæssig
forsvarlig måde
At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø

Leverandør

Guldborgsund Kommune

Frit leverandørvalg

Ja
Nej, hvis hjælpemidlet ydes efter arbejdsmiljøloven

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

Ydes som udlån.
Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale
Hjælpemidler udleveret efter arbejdsmiljøloven ydes
udelukkende som udlån

Særlige forhold

Der ydes ikke reetablering efter skinner i
ejerboliger
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Klagemulighed

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune,
Sundhed & Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4
uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til
sundhedspersonalet efter arbejdsmiljøloven.
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Genbrugshjælpemidler/boligindretninger

Ydelsestype

Ramper

Visitationskompetence

Myndighed –Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1, 112 og 116 med gældende
bekendtgørelse.
Arbejdsmiljøloven § 15,stk 1

Hvad indgår i ydelsen

Hvem kan modtage
ydelsen

Formålet med ydelsen

Tildelingskriterier

Ramper, faste
Ramper, løse

• Personer, som ikke kan komme over niveauforskelle

At borgeren kan komme over niveauforskelle med eller
uden hjælp.
At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø
§ 112 Løse ramper:
Når der er behov for at medtage ramper for at
kunne komme ind hos andre, flere gange ugentlig
I situationer, hvor der ikke kan etableres fast
rampe
Hvor personen har kort levetid tilbage
§ 116 Faste ramper:
Ved behov for at komme over en niveauforskel i
boligen flere gange ugentlig
Der bevilges ikke ramper, såfremt der er en anden anvendelig
adgang.

Kvalitetsmål

Leverandør

Frit leverandørvalg

At borgeren kan komme ind og ud af egen og
andres bolig.
At borgeren kan komme rundt i egen bolig

• Guldborgsund Kommune
Ja
Nej, hvis ydelsen gives efter Arbejdsmiljøloven
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Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

Ydes som lån
Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling.
Hjælpemidler udleveret efter Arbejdsmiljøloven, ydes
udelukkende som udlån

Særlige forhold

Borgeren og/eller hjælper skal kunne komme over
rampen og /eller kiler med kørestol på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Rampen skal kunne opfylde gængse målkrav
Der ydes rampe ved èn adgangsvej til boligen

Klagemulighed

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune,Sundhed &
Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter
modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
Der kan ikke klages over hjælpemidler der er udleveret til
sundhedspersonalet efter Arbejdsmiljøloven.
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Boligindretninger

Ydelsestype

Toiletstøtter - væg og/eller gulvmonteret

Visitationskompetence

Myndighed - Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116 med gældende
bekendtgørelse

Hvad indgår i ydelsen

• Toiletstøtter

Hvem kan modtage
ydelsen

• Borgere med nedsat kraft i benene og/eller nedsat
balance.

Formålet med ydelsen

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

Tildelingskriterier

Borgere som bliver helt eller delvis selvhjulpne ved
forflytning til og fra toilet.
Situationer, hvor et toiletsæde med armlæn ikke kan
anvendes.

Kvalitetsmål

• At borgeren selvstændigt, eller med hjælp kan foretage
forflytning til og fra toilet.

Leverandør

Guldborgsund Kommune

Frit leverandørvalg

• Ja

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

•

Særlige forhold

• Der ydes ikke reetablering i ejerboliger

Klagemulighed

•

Ydes til eje.
Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale.

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Sundhed &
Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter
modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
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Boligindretninger

Ydelsestype

Støttehåndtag

Visitationskompetence

Myndighed – Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116 med gældende
bekendtgørelse.
Arbejdsmiljøloven § 15 stk.1

Hvad indgår i ydelsen

Hvem kan modtage
ydelsen

Håndgreb v. indgang
Håndgreb i boligen

• Borgere med nedsat kraft i benene og/eller dårlig
balance.

Formålet med ydelsen

At borgeren kan klare niveauforskelle til og i egen
bolig.
At borgeren kan klare dagligdags aktiviteter i boligen.
At lette sundhedspersonalets arbejdsmiljø.

Tildelingskriterier

Borgere, som ikke kan klare mindre niveauforskelle
uden støtte
Borgere, som ikke kan udføre daglige aktiviteter uden
støtte
Borgere, som er ude af stand til at rejse og sætte sig
uden støtte

Kvalitetsmål

At borgeren kan færdes forsvarligt ind og ud af egen
bolig samt rundt i egen bolig.
At borgeren bliver selvhjulpen i forhold til at klare
daglige aktiviteter.
Sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø

Leverandør

Frit leverandørvalg

• Guldborgsund Kommune
Ja
Nej, hvis hjælpemidlet udleveres i efter
Arbejdsmiljøloven
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Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

Ydes som eje.
Ved frit valg kan der forekomme egenbetaling.
Hjælpemidler udleveret efter Arbejdsmiljøloven ydes
udelukkende som udlån

Særlige forhold

Der ydes greb til en egnet indgangsdør.
I boligen ydes greb efter en konkret og individuel
vurdering.
Der etableres ikke greb, hvor behovet for støtte kan
afhjælpes på anden måde
Der ydes ikke reetablering i ejerbolig

Klagemulighed

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune,Sundhed &
Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter
modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til
sundhedspersonale efter Arbejdsmiljøloven.
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Boligindretninger

Ydelsestype

Trappelifte

Visitationskompetence

Myndighed –Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116 med gældende
bekendtgørelse

Hvad indgår i ydelsen

• Trappelifte med stolesæder

Hvem kan modtage
ydelsen

• Borgere, som p.g.a nedsat mobilitet ikke selvstændigt

Formålet med ydelsen

• At borgeren selvstændigt kan færdes i egen bolig på

kan gå på trapper på forsvarlig vis.

flere etager og til nødvendige rum

Tildelingskriterier

• Borgere, der har et dagligt behov for at komme i

badeværelse og/eller soveværelse beliggende på flere
etager og som ikke kan komme det på anden vis

Kvalitetsmål

• At borgeren kan komme på nødvendige etager i
boligen på forsvarlig vis

Leverandør

• Privat leverandør

Frit leverandørvalg

• Ja

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

Ydes til eje
Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale.
Lovpligtig service og reparationer er egenbetaling.
Udgiften kan søges dækket af servicelovens §§ 41 og
100, såfremt man er omfattet af personkredsen.

Særlige forhold

Såfremt boligen kan indrettes således, at alle
nødvendige funktioner kan varetages på samme etage,
bevilges ikke trappelift.
Det skal vurderes om trappeliften er en egnet løsning
på sigt.
Det skal fremgå af bevillingen hvis der er truffet aftale
om tilbagelevering til kommunen.
Der ydes ikke reetablering i ejerbolig
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Klagemulighed

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune,
Sundhed & Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4
uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
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Boligindretninger

Ydelsestype

Vandarmaturer

Visitationskompetence

Myndighed - Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 116 med gældende
bekendtgørelse

Hvad indgår i ydelsen

• Specielt armatur, herunder termostatstyret
blandingsbatteri.

Hvem kan modtage
ydelsen

• Borgere, som har en væsentlig nedsat funktion i arme

Formålet med ydelsen

• At borgeren selvstændigt kan betjene vandhanen i
køkken og/eller badeværelse.

Tildelingskriterier

Kvalitetsmål

og hænder.

Borgere, som ikke kan betjene eksisterende vandhaner
på badeværelse og/eller i køkken og hvor dette ikke
skyldes vandhanens slidtage eller tilkalkning.
Borgere som ikke kan afhjælpes af vandhaneåbnere og
–lukkere.
Borgere, som har nedsat følesans, og som
selvstændigt kan tage bad.

• At borgeren selvstændigt kan betjene vandhaner i
køkken og/eller på badeværelset.

Leverandør

• Opsætning af armatur varetages af privat leverandør.

Frit leverandørvalg

• Ja

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

• Ydes til eje
• Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale.

Særlige forhold

Der kan bevilges 1 armatur til køkken og 2 armaturer
til bad (Håndvask og bruser).
Borgeren står selv for drift og vedligeholdelse
Der ydes ikke reetablering
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Klagemulighed

Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune
Sundhed & Omsorg, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4
uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt
afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til klageinstansen –
Ankestyrelsen.
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