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Kvalitetsstandard for Kugledyne

Ydelsestype

Kugledyne

Visitationskompetence

Myndighed, Sundhed & Omsorg

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 1 og 112 med gældende
bekendtgørelse
•

Hvad indgår i ydelsen

Borgere, hvor der foreligger en lægelig udredning, som
dokumenterer udtalt motorisk uro, mangel på kropslig
afgrænsning til omverdenen og udtalte problemer af
psykisk karakter
• Endvidere, at det er dokumenteret, at tilstanden er
varig og ikke kan afhjælpes på anden vis, f.eks ved
psykoterapi, fysioterapi, ergoterapi eller medicinsk
behandling
• At medvirke til at afhjælpe borger fysisk og psykisk,
således at borgeren i væsentlig grad bliver
selvstændig eller uafhængig af hjælp fra andre,set i
forhold til deltagelse i, eller varetagelse af daglige
aktiviteter.
• Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, som uden brug af kugledyne har
væsentligt nedsatte muligheder for at deltage i, eller
varetage væsentlige daglige aktiviteter
• At kugledynen skal være afprøvet i en måned og
spørgeskema skal være udfyldt
At afhjælpe, dæmpe eller hæmme fysiske og psykiske
symptomer som medfører, at borger begrænses i det
daglige, i forhold til selvstændig deltagelse i,eller
varetagelse af daglige aktiviteter
•

Hvem kan modtage
ydelsen

Formålet med ydelsen

Tildelingskriterier

Kvalitetsmål

Kugledyne

•

Leverandør

•

Guldborgsund Kommune

Frit leverandørvalg

•

Ja

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

•
•

Hjælpemidlet ydes som udlån
Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale
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Særlige forhold

•
•
•
•

Klagemulighed

Kugledyne, der anvendes som behandlingsredskab,
kan ikke bevilges efter Servicelovens § 112
Ved behandlingsredskab henhører vurdering af behov,
behandling og opfølgning af behandling, herunder evt.
udlån og bevilling, under sygehusvæsenet
Dårlig nattesøvn er ikke alene et bevillingsgrundlag
Kugledyne er valgt som standard i Guldborgsund
Kommune. Der kan derfor ikke bevilges dyner med
andre former for fyld

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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