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HJÆLPEMIDDELOMRÅDET 

Hjælpemiddelområdet dækker over forskellige hjælpemidler som borgerne kan få, låne eller 

modtage tilskud til. Skemaet ”Generelt” indeholder overordnet information for hele området. I 

efterfølgende afsnit/skemaer findes supplerende specifik information om de forskellige former for 

hjælpemidler, der findes på hjælpemiddelområdet. 

 

GENERELT 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service §§ 112, 113, 114,116  

Målgruppe Børn og voksne med varigt nedsat fysiske eller psykiske funktioner kan 

modtage hjælp på hjælpemiddelområdet. Det nedsatte funktionsniveau 

skal være en følge af et medfødt eller senere opstået handicap, en 

sygdom eller ulykke, som medfører, at et hjælpemiddel er væsentligt.  

 

Formål At kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne samt medvirke 

til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som 

mulig. Hjælpemidlet skal desuden lette dagligdagen, således at 

borgeren i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp. 

Hjælpemidlet skal eksempelvis medvirke til: 

- At borger kan føre et så normalt liv som muligt 

- At borger bliver mest mulig selvhjulpen  

- At borger i videst muligt omfang kan udøve et erhverv 

 

Indhold Hjælpemiddelområdet er opdelt i følgende kategorier: 

- Forbrugsgoder (produkter i almindelig handel) 

- Boligændringer (større og mere permanente modificeringer 

i/af boligen)  

- Støtte til køb og indretning af bil  

- Kropbårne hjælpemidler  

- Inkontinens hjælpemidler 

- Genbrugshjælpemidler (udlånshjælpemidler) 

- Synshjælpemidler 

- Småhjælpemidler (til eje)  

- Boligindretning (mindre omfattende modificering i/af boligen) 

 

Bevilling Bevilling indenfor hjælpemiddelområdet er afhængig af, at kommunen 

har foretaget en samlet vurdering af borgerens behov samt anlagt en 

konkret individuel helhedsvurdering. Kommunen afgør i den enkelte 

sag, hvilket hjælpemiddel, der er bedst og billigst egnet. I 

servicelovens § 112 er der et krav om væsentlighed for at et 

hjælpemiddel/forbrugsgode kan bevilges til en borger. Hjælpemidlet 

skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte 

funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i 

hjemmet. Vurdering heraf er individuel og konkret og spørgsmålet om, 

hvorvidt kravet om væsentlighed er opfyldt fastlægges ud fra en 

samlet faglig vurdering af hjælpemidlet/forbrugsgodens betydning for 

at kunne afhjælpe borgerens funktionsnedsættelse. Til denne 

vurdering kan der lægges vægt på sociale forhold, helbredsmæssige 
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GENERELT 

 

forhold samt familiemæssige forhold samt hjælpemidlets betydning for 

muligheden til at kunne leve et liv som andre på samme alder og i 

samme livssituation. Kommunen er forpligtet til at yde rådgivning og 

vejleding om de muligheder borgeren har for at få hjælp til det, der 

søges om.  

Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler/forbrugsgoder, som 

ansøger selv har anskaffet sig inden bevilling er givet. Som 

udgangspunkt er tildeling af hjælpemidler uden udgifter for borgerne. 

Der er dog enkelte undtagelser og de vil være beskrevet i de 

uddybende informationer eller skemaer, der knytter sig til den konkrete 

hjælpemiddelkategori. Borger har ansvaret for at henvende sig hvis 

forhold, som har betydning for bevillingen ændres, fx hvis et udlånt 

hjælpemiddel ikke anvendes. Hjælpemidlet skal forblive i borgerens 

varetægt. Salg pantsætning, udlejning og udlån er ikke tilladt. Borger 

har ansvaret for at hjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i 

god stand. Ved misligholdelse og uansvarligt brug af hjælpemidlet ydes 

der normalt ikke erstatningshjælpemiddel. 

 

Bevilling efter 

arbejdsmiljøloven 

Når borgere modtager hjælp fra hjemmeplejen skal personalet sikres et 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø efter 

arbejdsmiljølovens § 15 stk. 1. For at arbejdet kan udføres under 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, vil leverandøren 

vurdere hjemmet som arbejdsplads. Det vurderes bl.a. om der er 

behov for hjælpemidler til personalet. Det er kommunen, der i de 

enkelte tilfælde vurderer, hvornår et hjælpemiddel bevilges 

henholdsvis efter serviceloven eller arbejdsmiljøloven. Hjælpemidler, 

som tilgodeser plejepersonalets arbejdsmiljø, er ikke omfattet af 

muligheden for frit valg af hjælpemidler og leverandør. Det er et udlån 

fra kommunen. 

 

Visitationsprocedure 

 

 

Synshjælpemidler visiteres efter en udredning foretaget af 

Synscentralen i Vordingborg.  

Høretekniske hjælpemidler visiteres efter en udredning foretaget af 

høreteamet i Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR).  

Informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler visiteres 

også af Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR).  

Øvrige hjælpemidler end ovennævnte visiteres efter henvendelse til 

Myndighed i Center for Socialområdet. 

Borgeren har selv ansvar for at indsende elektronisk ansøgning til 

rette instans (jf. SEL §112a).  

Sagsbehandlingstider Sager afsluttes normalt indenfor 10 hverdage og 15 hverdage for 

forbrugsgoder. Ved behov for indhentning af yderligere information 

kan sagsbehandlingstiden forlænges. Efter ansøgning om 

hjælpemidler/forbrugsgoder, modtager borgeren et besøgsbrev med 

en dato for besøg. Genbrugshjælpemidler udbringes på førstkommende 

køredag eller efter aftale. 

Sager om mindre boligændringer behandles indenfor 4 uger. Sager om 

komplekse boligændringer op til 15 måneder. 
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GENERELT 

 

 

Befordrings-

godtgørelse 

Kommunen yder befordringsgodtgørelse såfremt borger har behov for 

at møde op i forbindelse med udlevering og/eller afprøvning af et 

ansøgt hjælpemiddel. Befordringsgodtgørelse ydes når den samlede 

udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., 

dog 25 kr. for borgere der modtager social pension. 

Der kan ydes befordringsgodtgørelse til ledsager, når ledsagelse er 

absolut påkrævet på grund af ansøgeres helbredstilstand eller alder. 

Ved frit leverandørvalg er kommunen højst forpligtet til at yde 

befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor 

udleveringen af hjælpemidlet efter kommunens sædvanlige praksis 

ville have været fundet sted. 

 

Frit valg af 

leverandør 

Der er indført frit valg af leverandør for alle hjælpemidler. Det betyder i 

praksis, at borgere kan vælge en anden leverandør 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 hjælpemidlet til i forhold til den 

indgåede leverandøraftale. Borger kan også mod egen merbetaling 

vælge et dyrere hjælpemiddel, hvis det stadig kompenserer for 

funktionsnedsættelsen. Hjælpemidlet tilhører dog fortsat kommune og 

skal tilbageleveres efter endt brug.  

Der er ikke frit valg hvis hjælpemidlet bevilges efter arbejdsmiljøloven. 

Ej heller hvis der er tale om et genbrugshjælpemiddel, som er 

fuldstændig identisk med det som kommunen kan stille til rådighed (jf. 

SEL §112 stk.4). 

 

Klageadgang Klagen skal indgives til: 

Guldborgsund Kommune, Myndighed, Center for Socialområdet, 

Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.  

inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 

Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse 

fastholdes, fremsendes klagen til Ankestyrelsen. 

Der kan ikke ankes over hjælpemidler, der er udleveret til 

sundhedspersonale efter arbejdsmiljøloven. 

 

 

 

FORBRUGSGODER 

Forbrugsgoder bevilges efter servicelovens §113. Forbrugsgoder er produkter, som kan købes i 

almindelig handel, eksempelvis el-scootere. I særlige tilfælde kan forbrugsgodet bevilges som et 

udlån. Produkter som anses for almindelig indbo kan der ikke bevilges støtte til.  

Støtte til køb af et forbrugsgode ydes når udgiften til dette er over 500 kr. Dog ikke til 

forbrugsgoder der normalt indgår i sædvanligt indbo. Borgeren får ejendomsretten til produktet, og 

borgeren kan efter eget valg af leverandør købe det produkt, der ønskes. Der er også mulighed for, 
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at pågældende kan købe et dyrere produkt mod selv at betale ekstraudgifterne. 

Hjælpen ydes som udgangspunkt med et kontant beløb svarende til 50% af prisen på et almindeligt 

standardprodukt af den type, der er behov for til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne. Ved 

fastlæggelsen af et almindeligt standardprodukt må prisen på et gennemsnitsprodukt af den 

pågældende type lægges til grund. 

 
 
BOLIGÆNDRINGER  

Boligændringer bevilges efter servicelovens §116. Boligændringen skal være nødvendig for at gøre 

boligen egnet som opholdssted for borgeren i forhold til dennes funktionsnedsættelse. Kommunen 

betaler udgifter til håndværkere og materialer som kommunen vælger. Ønsker borgeren andre 

håndværkere/materialer kan udgifterne hertil højst refunderes med et beløb svarende til den pris 

kommunen kunne have fået boligændringerne til. Kommunen er forpligtet til at reetablere 

boligændringen, når borgere, der bor i lejebolig, flytter. Eventuel service, drift og reparation af 

boligændringer påhviler borgeren selv. 

For boligændringer, der medfører værdiforøgelse gælder at: 

- Såfremt borgeren ejer boligen, gives støtten som et rente-og afdragsfrit lån, svarende til 

den offentlige ejendomsværdiforøgelse. 

- 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 boligændring 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. 

- Boligændringer udføres efter standarder og generelle krav i bygningsreglementet samt 

Ribe Amts kompendium ”Egnet byggeri for ældre og handicappede 2001” 

 

For større 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 

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 
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- 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. 

 

 

 

STØTTE TIL KØB OG INDRETNING AF BIL 
 

KØB OG INDRETNING AF BIL 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 1 og § 114 med gældende bekendtgørelse og 

vejledning.  

(BEK nr. 1252 af 20/11/2017 og VEJ nr. 10326 af 18/12/2017) 

Indhold - Økonomisk støtte til køb af invalidbil  

- Fritagelse for vægtafgift og afgift efter brændstofforbrug 

- Fritagelse for registreringsafgift  

- Tilskud til særlig indretning og automatisk transmission 

- Tilskud til kørekort og undervisning 

- Afdragsfrihed under uddannelse  

 

Målgruppe Borgere med 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  

3) Forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor borgeren har 
aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for 
kørsel med bil  

 

Tildelingskriterier - I vurderingen skal der indgå oplysninger om borgers 

helbredsforhold, funktionsnedsættelse, sociale forhold, det konkrete 

daglige kørselsbehov og behov for særlige indretninger. 

Kørselsbehov skal ikke kunne dækkes på anden vis ved f.eks. andre 

kørselsordninger.  

 

- Tilskud til særlig indretning og automatisk transmission ydes kun, 

når politiet stiller krav herom i form af anmærkninger i kørekortet, 

eller når borgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, f.eks. på 

grund af smertetilstande eller skånehensyn.  

 

- Lang afstand til offentlige transportmidler, indkøb, læge og lign. 

kan ikke i sig selv begrunde støtte til køb af bil, idet behov for bil er 

en nødvendig uanset handicap eller ej.  
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KØB OG INDRETNING AF BIL 

 

Formål At borgeren i væsentlig grad bliver selvhjulpen og/eller der reelt bliver 

tale om en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse. 

 

Hvad koster ydelsen - Ved almindeligt lån ydes et rentefrit lån indtil 191.000 (2019 sats) 

inkl. moms, dog højest bilens pris.  

 

- Halvdelen af lånet (den afdragspligtige del) tilbagebetales over 8 

år. Den anden halvdel af lånet (den afdragsfrie del) nedskrives 

tilsvarende. 

 

- Hvis indkomstgrundlaget overstiger 226.000. årligt (2019 sats) 

forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales med 20 % af den 

del af indkomstgrundlaget, der overstiger det fastsatte beløb på 

191.000 kr. Den afdragsfrie del nedsættes tilsvarende.  

 

- Udvidet lån er et rente- og afdragsfrit lån, som ydes til betaling af 

forskellen mellem det almindelige lån og anskaffelsesprisen på den 

billigst egnede bil, når der er vurderet behov for en større og dyrere 

bil.  

 

- Udgifter til drift, vedligeholdelse, kasko- og lovpligtig 

ansvarsforsikring påhviler borgeren. Ansøger skal selv sørge for, at 

bilen er kaskoforsikret for bilens fulde værdi (inklusiv særlige 

indretninger). 

 

- Der kan ydes støtte til afgiftsfritagelse/nedsættelse svarende til 

udgiften til en benzindreven bil, når betingelse for støtte til bil er 

opfyldt.  

 

- Der kan ydes fritagelse for registreringsafgift ved busser til 

kørestolsbrugere, som er fritaget for vægtafgift eller afgift for 

brændstofforbrug. 

 

- Særlig indretning ydes som tilskud. Der kan efter ansøgning ydes 

betaling til reparation af den særlige indretning  

 

- Der ydes 26.420 kr. (2019 sats) til automatisk 

transmission/automatgear. Det er dog en betingelse, at bilen er 

”født” med automatgear fra fabrikken af samt bilen er under 1 år 

gammel.  

 

- Der ydes tilskud til køreundervisning af ansøger eller en person, der 

skal være chauffør for en person under 18 år, samt der ydes tilskud 

til udarbejdelse af lægeerklæring, køreprøve og helbredsmæssig 

køretest, når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt.  

 

- Hvis køreundervisning skal finde sted i ansøgers egen bil, kan der 

ydes tilskud til betaling af på- og afmontering af skolepedaler  
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KØB OG INDRETNING AF BIL 

 

 

- Lægeerklæring i forbindelse ansøgning samt fornyelse af kørekort 

af helbredsmæssige årsager gives som tilskud, når betingelse for 

støtte til bil er opfyldt.  

 

- Der kan gives afdragsfrihed til modtagere af bilstøtte under 

uddannelse, så længe uddannelsen varer, hvis uddannelsen sigter 

mod fremtidig arbejds- og indtægtsmuligheder.  

 

- Der ydes befordringstilskud til borgere, der på grund af en varigt 

nedsat funktionsevne har behov for befordring med individuelle 

transportmidler. Tilskuddet ydes efter en konkret vurdering af 

behovet i det enkelte tilfælde og der skal tages hensyn til, om 

behovet kan dækkes efter anden lovgivning, f.eks. gennem 

flexhandicap kørsel.  

-  

Særlige forhold - Der kan normalt ikke ydes tilskud til særlig indretning eller 

automatisk transmission, hvis den særlige indretning er indkøbt 

inden der ansøges om tilskuddet. 

 

- Kommune skal godkende valg af bil i henhold til egnethed. 

 

- Kommunen kan overlade afprøvningen af bil til borgeren i 

samarbejde med bilforhandler eller anden privat aktør, der besidder 

den tekniske ekspertise på området.  

 

- Ved genbevilling kan kommunen bede om en tro- og loveerklæring 

på, at ansøgers kørselsbehov og funktionsnedsættelse er 

uforandret. Borger er ikke forpligtiget til, at underskrive denne 

erklæring. 

 

- Bilen skal forblive i borgerens varetægt. Pantsætning, udlejning og 

udlån er ikke tilladt.  

 

- Borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug 

af bilen.  

 

- Bilen skal i videst mulig omfang anvendes til, at dække det totale 

kørselsbehov for den, der modtager støtte til bilen. 

 

- Borgeren har ansvaret for, at henvende sig til kommunen, hvis 

forhold som har betydning for bevillingen ændres f.eks. ændret 

kørselsbehov eller funktionsniveau. 

 

- Hvis vilkårene for afdrag ikke overholdes kan kommunen træffe 

afgørelse om, at lånet skal opsiges og at afgiftsfritagelsen skal 

bortfalde. 
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KØB OG INDRETNING AF BIL 

 

- Kommunen træffer afgørelse om henstand med tilbagebetaling og 

eftergivelse af lån ved manglende betalingsevne på grund af 

sygdom, arbejdsløshed m.v.  

 

Salg kan kun ske:  

- Ved almindelig udskiftning. Der er særlige regler for provenuet ved 

udskiftning. Kommunen kan orientere om det i den konkrete sag. 

- Når lånet er afviklet og borgeren ikke ønsker, at søge om støtte til 

udskiftning.  

- Ved dødsfald.  
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KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER 

 

BANDAGER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112  

Type Kropsbåret hjælpemiddel, bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere med varigt nedsat funktion, som kræver bandagering. Gælder 

ikke sårbehandling. 

 

Indhold Der kan bevilges bandager til: 

- Albue 

- Knæ 

- Håndled 

- Tommel 

- Skulder 

- Ankel 

 

Der bevilges normalt én bandage, men der kan efter en individuel 

vurdering bevilges en skifte. 

 

Tildelingskriterier Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation. 

Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte 

 

Formål At forbedre mobilitet, således at borgeren kan varetage flest mulige 

daglige funktioner 

 

 

 

BROKBIND OG –BUKSER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service §112 

Type Kropsbåret hjælpemiddel, bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere med varigt brok 

 

Indhold - Brokbind almindeligt 

- Brokbukser 

 

Tildelingskriterier Der skal foreligge en lægelig dokumentation. 

Alle behandlingsmuligheder skal være udtømt 
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BROKBIND OG –BUKSER 

 

Formål At forbedre mobilitet, således at borgeren kan varetage flest mulige 

daglige funktioner. 

 

 

 

DIABETESUDSTYR 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service §112 

Type Kropsbåret hjælpemiddel, bevilges til eje.  

 

Målgruppe Borgere med konstateret diabetes type 1 og type 2 

 

Indhold - Blodsukkermåleapparat 

- Fingerprikker 

- Teststrimler 

- Insuflon 

- Bedøvelsesplastre til børn med insuflon  

- Novopen 

- Smerteplastre til børn  

 

Til borgere med type 1 diabetes eller i kombinationsbehandling med 

andet godkendt injektionspræparat end insulin bevilges: 

- 100% tilskud til test og injektionsmateriale 

- 50% af udgiften til blodsukkermåleapparat  

- Insuflon 

- bedøvelsesplastre til børn med insuflon 

- Ketonstrimler (urin og blodmåling) 

 

Til borgere med type 2 diabetes bevilges:  

- 150 fingerprikkere og teststrimler årligt  

 

Tildelingskriterier Der skal foreligge en lægelig dokumentation for at borgeren har 

diabetes type 1 eller 2 og er i insulin eller tabletbehandling herfor. 

 

Formål At måle blodsukker eller injicere insulin. 

Testmaterialer skal være med til at understøtte kontrol af 

blodsukkerniveau 
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KOMPRESSIONSSTRØMPER OG -HANDSKER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service §112 

Type Kropsbåret hjælpemiddel, bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere med svær varig venøs insufficiens  

 

Indhold  -  Kompressionshandsker + strømpe til arm 

-  Kompressionshandsker til hånd  

-  Kompressionsstrømper til ben 

 

Der bevilges et par + skifte pr. år som standard. Udskiftning sker efter 

en konkret individuel vurdering Der kan ikke bevilges hjælp til 

støttestrømper og embolistrømper, som anvendes ved lettere 

benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge 

venelidelser. 

 

Tildelingskriterier Kompressionsstrømper og handsker kan bevilges ved: 

• Svær grad af åreknuder som ikke svinder ved fornøden 

behandling 

• Varige følger efter blodpropper i ben eller arme Varige hævelser 

på grund af følger efter strålebehandling 

• Kronisk ødem på grund af varig utilstrækkelig funktion af vener 

eller fraførende lymfekar 

• Hjerte-karsygdomme 

 

Ved førstegangsbevilling kræves dokumentation fra læge, herunder 

blandt andet behandlingsmuligheder, prognose, diagnose og 

kompressionsbehov. 

 

Formål At afhjælpe borgere med en svær varig venøs insufficiens. 

Mindske gener ved kredsløbslidelser. 

 
 

 

KOMPRESSIONSUDSTYR 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Kropsbårne hjælpemidler – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere med kronisk lymfeødem og sygehusbehandling er ophørt. 

 

Indhold  - Kompressionsapparater – elektrisk kompresser  

- Pulserende kompressionssystemer arm  

- Pulserende kompressionssystemer ben 
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KOMPRESSIONSUDSTYR 

 

 

Tildelingskriterier • Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus, for 

ophør af behandling og dokumentation for effekt. 

• Der skal være dokumentation for at almindelig kompression ikke 

er tilstrækkelig. 

 

Formål Modvirke følgerne af kronisk lymfeødem. Mindske gener ved 

kredsløbslidelser. 

 

 

 

LARYNGECTOMI OG TRACHEOSTOMI 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service §§ 112 og 113 

Type Kropsbårne hjælpemidler, bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere der har fået anlagt en varig laryngectomi eller trachestomi og 

ikke længere er under forsat behandling og/eller kontrol fra sygehuset. 

Borgere der ikke har hjemmesygepleje på grund af operationen. 

 

Indhold  - Stomaplaster 

- Beskyttelseskraver for stoma 

- Laryngofoam 

- Brusebeskytter 

- Tubeholder 

- Børste 

- Larytube kassetter 

- Trachi-wipe servietter med klæbefjerner 

 

Der bevilges ikke produkter der anvendes i forbindelse med rengøring, 

hudpleje og vedligeholdelse herunder blandt andet vatpinde, gaze, 

handsker. 

 

Tildelingskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation for, at der er foretaget en 

indsættelse af kanyle fra siden af halsen ind i luftrøret eller en fjernelse 

af strubehovedet og stemmelæber. 

 

Formål At borgren sikres fri vejrtrækning 
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ORTOPÆDISK FODTØJ 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Kropsbåret hjælpemiddel bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere med varige og svære foddeformiteter, som ikke kan afhjælpes 

på anden vis. 

 

Indhold  - Fabriksfremstillet fodtøj 

- Håndsyet fodtøj 

- Indlæg 

- Tilretning af fodtøj  

- Reparation af bevilget fodtøj 

 

Der bevilges ikke sko, hvis der kan kompenseres ved indlæg. 

Der bevilges ikke hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød 

platfod hos børn. 

 

 

Ved førstegangsbevilling bevilges der et par sko. Når det første par sko 

er afprøvet og det er vurderet at de passer, kan der søges om et par til 

skiftebrug efter cirka 3 måneder. Det anbefales at være opmærksom 

på, hvilken årstid man ønsker dækket med hensyn til type af fodtøj.  

Hjælp til udskiftning ydes efter behov. Et vejledende 

udskiftningsinterval er 18 måneder og fremgår af punkt 94 i 

hjælpemiddelvejledningen. De 18 måneder er udtryk for, hvornår 

ortopædisk fodtøj sædvanligvis forventes at være slidt ned, således at 

der vil være behov for udskiftning. Udskiftningsintervallet kan variere 

(kortere eller længere tid end 18 måneder), hvis borgerens behov ud 

fra en konkret og individuel vurdering tilsiger det f.eks. ved legemlig 

forandring/progredierende lidelser eller slitage, kan det selv efter kort 

tid gøre det umuligt at anvende hjælpemidlet.  

Reparation: 

Der kan ydes støtte til forsåling og udbedring af fodtøjet.  

 

Ved anskaffelse af ortopædisk fodtøj afholder borgeren selv et 

egenbetalingsbeløb. Beløbet reguleres årligt af Socialministeriet. I 2020 

er egenbetalingsbeløbet 900 kr. pr. par for borgere over 18 år og 500 

kr. pr. par for børn. 

Ved frit valg kan yderligere egenbetaling komme på tale. 

 

Ved forskel i skostørrelse på mere end to numre kan der maximalt ydes 

1.510 kr. pr. gang (2020 niveau). 

 

Tildelingskriterier Der skal foreligge dokumentation fra læge/sygehus om at borgeren har: 

• Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg 

eventuelt suppleret med en gængesål) 



 

 

 
 

SIDE 18/86 

 

 

 

ORTOPÆDISK FODTØJ 

 

• Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser 

som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær 

kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens) 

• Svært forfodsfald ved samtidige nedsat blodomløb eller 

leddegigt, for eksempel klostillede tæer, hammertæer, deforme 

ledhoveder på mellemfodsknoglerne 

• Stiv forfod – medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære 

fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske 

ledbetændelser eller leddegigt 

• Erhvervet platfod som følge af degeneration  

• Aflastning af varigt smertende sår i fodsålen 

• Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig 

begrundelse, for eksempel svært fikseret platfod, svær slaphed 

af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed 

(osteogenesis imperfecta).  

 

Formål At kompensere borgere for svær og varig foddeformitet. 

 

 

 

ORTOSER - HALS OG RYG 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Kropsbårne hjælpemidler, bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere der har et varigt behov for støtte af nakke, hals, ryg eller lænd. 

 

Indhold  - Halskrave 

- Støttekorset 

- Lændebælte 

- Dorsibælte 

Der bevilges normalt én ortose, men der kan efter en individuel 

vurdering bevilges en skifte. 

 

Tildelingskriterier Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation for en 

varig nedsat funktion. 

Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte 

 
Diagnoser for bevilling: 

- Svære slidgigtforandringer 

- Degeneration af båndskriver i rygsøjlen 

- Scoliosis 

- Spondylitis ankylopietica 

- Spondylitis 
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ORTOSER - HALS OG RYG 

 

- Osteoporose  

- Muskeldystrofi 

- Varige men som følge efter brud 

 

Formål At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet, så borgeren 

kan varetage daglige funktioner og mindske gener fra lidelsen i 

væsentlig grad. 

 

 

 

ORTOSER - FINGRE, HÅNDLED OG SKULDER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Kropsbårne hjælpemidler, bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere der har et varigt behov for støtte af fingre, håndled eller 

skulder. 

 

Indhold  - Tommelfingerortose 

- Skulderortose 

- Håndledsortose  

- Finger splits 

 

Der bevilges normalt én ortose, men der kan efter en individuel 

vurdering bevilges en skifte. 

 

Tildelingskriterier Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation for en 

varig nedsat funktion. 

Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte 

 

Formål At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet, så borgeren 

kan varetage daglige funktioner og mindske gener fra lidelsen i 

væsentlig grad. 

 
 

 

ORTOSER - FOD, ANKEL KNÆ OG HOFTE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Kropsbårne hjælpemidler, bevilges til eje. 
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ORTOSER - FOD, ANKEL KNÆ OG HOFTE 

 

Målgruppe Borgere med væsentlig nedsat funktion i ben, som påvirker gangen. 

 

Indhold  - Knæskinne 

- Helbensskinne/ortose 

- Underbensskinne 

- Ankelskinne 

- Fodkapsel 

- Dropfodsskinne 

 

Der bevilges normalt én ortose, men der kan efter en individuel konkret 

vurdering bevilges en skifte. 

 

Tildelingskriterier Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation for en 

varig nedsat funktion. 

Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte 

 

Formål At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet, så borgere kan 

varetage væsentlige daglige funktioner.  

 
 

 

PROTESER - ARM OG BEN 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Kropsbårne hjælpemidler, bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere der mangler hele eller dele af arme og ben medfødt eller efter 

amputation. 

 

Indhold  - Proteser til arm  

- Proteser til ben (herunder knæ og fødder) 

- Proteser til finger  

- Proteser til hånd 

 

Pynte- og badeproteser samt proteser til fritid bevilges ikke. 

 

Tildelingskriterier Det skal være muligt at indhente dokumentation fra læge/sygehus om 

varigt manglende funktioner. 

 

Benproteser bevilges til borgere, som har et aktivitetsniveau i kategori 

1 eller 2.  

- Kategori 1 indeholder: Indendørsbrug, forflytning og langsom 

gang på plant underlag med brug af hjælpemidler, begrænset 

strækning. 
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PROTESER - ARM OG BEN 

 

- Kategori 2 indeholder: Begrænset udendørsbrug, gang med lav 

hastighed men dog varierende, simple forhindringer herunder 

kaststen, enkelte trappetrin og ujævne underlag, begrænset 

strækning. 

 

Der gives kun i helt særlige tilfælde bevilling til borgere med højere 

aktivitetsniveau (fx yngre erhvervsaktive) 

 

Formål At kompensere for manglende funktion til daglige aktiviteter, så borger i 

videst mulig omfang kan varetage daglige gøremål. 

 

 

 

PROTESER – BRYST 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Kropsbårne hjælpemidler, bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere der har fået bortopereret det ene eller begge bryster, helt eller 

delvist. 

 

Indhold  - Helprotese 

- Delprotese 

- Brystvorte 

 

Der bevilges 1 stk.  Herefter bevilges 1 stk. årligt. Der kan i særlige 

tilfælde bevilges flere proteser om året. Brystvorter bevilges ved behov 

og individuel konkret vurdering. 

 
Der ydes ikke hjælp til protesebrystholder og protesebadedragter. 

 

Tildelingskriterier Der kan indhentes dokumentation fra læge/sygehus om manglende eller 

delvis manglende bryst.  

 

Formål At kompensere for det manglende bryst. 

 

 

 

PROTESER – PARYK 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 
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PROTESER – PARYK 

 

Type Kropsbårne hjælpemidler, bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere med vansirende skaldethed 

 

Indhold  - Fabriksfremstillet paryk 

- Individuel fremstillet paryk 

- Herretoupé 

 

Der bevilges 1 stk. og en skifte ved første bevilling. Herefter ydes 

tilskud til en paryk årlig, men altid ud fra en individuel konkret 

vurdering. 

 

Der kan bevilges en individuel fremstillet paryk, når det er 

dokumenteret, at intet andet kan afhjælpe problemet.  

Der kan i ganske særlige tilfælde bevilges hårpåsætning på 

eksisterende hår, hvis det kan dokumenteres at intet andet kan 

afhjælpe problemet. 

 

Tildelingskriterier Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation. 

Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. 

 

Formål At kompensere for borgerens manglende hårvækst og dermed højne 

livskvaliteten. 

 

 

 

ØJENPROTESER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Kropsbåret hjælpemiddel, – bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere, som kirurgisk har fået fjernet et øje og som skal have en 

øjenprotese i stedet for. 

 

Indhold  - Glasprotese, med en udskiftningsfrekvens på ca. 24 mdr. 

- Akrylprotese, med en udskiftningsfrekvens på ca. 5 år. 

- Udmåling til og udskiftning af øjenprotese. 

 

Der ydes befordring til udmåling og skift af øjenprotese. 

 

Tildelingskriterier Borgere, der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112, og 

som har mistet et øje eller begge øjne ved sygdom eller ved en ulykke. 

 

Formål Give borgeren en kosmetisk erstatning for det rigtige øje. 
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ØJENPROTESER 
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INKONTINENS 

 

 

BLEER OG ABSORBERENDE UNDERLAG 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Inkontinens hjælpemiddel  

 

Målgruppe Voksne med varig manglende kontrol af vandladning og afføring. 

 

Indhold - Bleer til mænd og kvinder 

- Buksebleer 

- Fikseringstrusse max 15 stk. pr år 

- Fikseringsdragt max 4 stk. pr. år  

- Inkontinensunderlag bevilges kun i særlige tilfælde 

 

Der bevilges ikke overtræk til madras, dyne og pude 

 

Tildelingskriterier Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. 

Inkontinensunderlag kan i særlige tilfælde bevilges som supplement til 

bleer, hvor disse ikke er tilstrækkelige. 

Buksebleer kan bevilges til borgere, såfremt det medvirker til at borgeren 

bliver mere selvhjulpen. 

Fikseringstrusser bevilges ved almindelige åbne bleer. 

Dragter bevilges i samarbejde med demenskonsulenterne i kommunen. 

 

Formål At urin og afføring opsamles på en hensigtsmæssig måde 

 

 

 

 

BÆKKENER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Inkontinens – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere der ikke kan anvende toilet/toiletstol. 

 

Indhold  - Bækkener 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal være sengeliggende og ikke kunne komme på toilet eller 

toiletstol. 

 

Formål At urin og afføring opsamles på en hensigtsmæssig måde. 
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KATETRE MV. 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service §112 

Type Inkontinens hjælpemiddel – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere med en varig nedsat eller manglende blæretømning 

 

Indhold - Engangskatetre 

- Topkatetre 

- Uretralkatetre 

- Skiftesæt (til uretral- og topkatetre) 

 

Der bevilges skiftekateter, så borgeren altid har mulighed for at skifte 

kateter. 

Der bevilges ikke handsker og skiftebakker til anlæggelse af 

engangskateter 

 

Tildelingskriterier Funktionen skal være varigt nedsat og alle behandlingsmuligheder skal 

være udtømte. 

Det er en lægefaglig vurdering, der afgør om kateter anlægges. 

 

Formål At borgeren kan komme af med urinen. 

 

 

 

 

STOMI 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Inkontinens hjælpemiddel – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere der har fået anlagt blærestomi, nyrestomi, tyndtarmsstomi, 

tyktarmsstomi. 

 

Indhold  - Plader 

- Poser 

- Irrigationsmateriale 

- Pasta-og klæbefjerner 

- Forstærkningsringe 

- Beskyttelsesfilm 

- Bælter til forskellige pladetyper  

- Specielle plejeprodukter til stomi 

- Stomibrokbind 

- Stomibrokbukser 
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STOMI 

 

 

Der kan ikke bevilges handsker, saks. gaze og affaldsposer.  

 

Tildelingskriterier Stomien skal være varig og alle behandlingsmuligheder skal være 

udtømte. 

 

Formål At opsamle urin og afføring. 

 

 

 

 

URINOPSAMLINGSPOSER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Inkontinens hjælpemiddel – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere med et varigt anlagt kateter.  

Borgere, der benytter uridom. 

 

Indhold  - Dag- og natposer (tømbare/ikke tømbare) 

- Kateterventiler 

- Fiksering af lårposer 

- Neofrostomiposer/fiksering 

- Sengekrog 

 

Dagposer max 2 pr. uge.  Natposer max 1 pr. døgn.  Lårposer 10 pr. år. 

Poser bevilges ud fra de hygiejniske retningslinjer. 

 

Tildelingskriterier Funktionen skal være varigt nedsat og alle behandlingsmuligheder skal 

være udtømte. 

 

Formål At borgeren kan komme af med urinen på en hensigtsmæssig måde og 

at urinen opsamles på en hensigtsmæssig måde. 

 

 

 

 

URIDOMER OG KOLBER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Inkontinens hjælpemiddel- bevilges til eje 

 

Målgruppe Mænd med inkontinensproblemer 
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URIDOMER OG KOLBER 

 

 

Indhold  - Uridomer 

- Kolber 

 

Tildelingskriterier Funktionen skal være varigt nedsat og alle behandlingsmuligheder skal 

være udtømte. 

 

Formål At borgeren kan komme af med urinen på en hensigtsmæssig måde. 
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GENBRUGSHJÆLPEMIDLER 

 

BADEBRÆT, SKAMMEL, BADERYGLÆN OG –SÆDE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere med nedsat ståfunktion og/eller nedsat bevægelighed. 

 

Indhold  - Badebænk/taburet med og uden ryglæn 

- Badebræt til kar 

- Badekarsæde – drejeligt 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal være ude af stand til at stå op og udføre personlig 

hygiejne. 

Borgeren skalikke kunne gå op i og ud af badekarret og ikke have andre 

muligheder.  

 

Formål At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i badesituationen og 

siddende kan varetage personlig hygiejne.  

At lette og sikre arbejdet for sundhedspersonalet. 

 

 

 

BRUSELEJER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere der kun kan bades liggende og ikke kan sengebades 

 

Indhold  - Bruselejer med hjul 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal have betydelig nedsat siddefunktion og balance og ikke 

kunne benytte toiletbadestol. 

Borgerens badeværelse skal være så stort, at der er plads til bruselejer. 

 

Formål At borgeren kan få bad sikkerhedsmæssigt forsvarligt under 

hensynstagen til funktionsniveau. 

At lette arbejdet og sikre arbejdsmiljøet for sundhedspersonalet. 
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DREJETÅRN 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har en ståfunktion, men nedsat gangfunktion. 

Borgere, der får hjælp af hjemmeplejen/hjælper, og hvor der er brug for 

hjælpemidler til forflytning. 

 

Indhold  - Drejetårne med og uden bælte 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal kunne samarbejde og forstå instruktioner fra 

personalet 

• Borgeren skal kunne holde med mindst en arm og have kræfter 

i begge arme 

• Borgeren skal have god balance 

• Borgeren skal aktivt kunne medvirke til at rejse sig. 

 

 

Formål At borgeren kan forflyttes. 

At lette og sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø. 

 

 

 

FORHØJERKLODSER OG FORHØJERBEN 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har nedsat kraft og bevægelighed i benene. 

 

Indhold  - Sengeklodser  

- Stoleklodser 

 

Der bevilges et sæt klodser til en seng og/eller til en dagligt anvendt 

siddeplads. 

Hvis borgeren ikke har en egnet stol skal borgeren selv anskaffe en 

egnet stol. 

Der kan bevilges klodser til seng, hvis borger har hævede ben og alt 

andet er afprøvet 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal ikke kunne rejse sig fra eller sætte sig i stole.  

Møblerne skal kunne betragtes som egnede. 
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FORHØJERKLODSER OG FORHØJERBEN 

 

 

Formål At borgeren bliver selvhjulpen i forhold til, at rejse sig fra seng og/eller 

stol. 

At lette og sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø. 

 

 

 

GANGSTATIV 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer 

 

Indhold  - Gangstativ 

 

Hvis borgeren ikke ved egen hjælp kan få gangstativ fra en etage til en 

anden eller ind/ud af bolig, kan der bevilges ét ekstra gangstativ. 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal ikke kunne anvende en almindelig stok eller albuestok 

Borgeren skal have faldrisiko 

Borgeren skal kunne blive selvstændig ved gang, primært indendørs 

Borgeren skal ikke kunne anvende rollator fx pga. smal dørbredde. 

 

Formål At borgeren kan gå selvstændigt, primært indendørs 

 

 

 

GANGSTOL 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer 

 

Indhold  -  Gangstol  

- Elektrisk/hydraulisk indstillelig gangstol 

 

Gangstol ikke bevilges som supplement til et andet ganghjælpemiddel. 
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GANGSTOL 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal ikke kunne anvende en almindelig stok eller albuestok, 

gangstativ eller rollator 

Borgeren skal have faldrisiko og/eller nedsat gangfunktion 

Borgeren skal opnå at blive selvstændig ved gang 

 

Formål At borgeren kan færdes selvstændigt ude og inde 

 

 

 

GLIDEBRÆT, GLIDEMÅTTE OG VENDEPRODUKTER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har nedsat evne til at forflytte sig. 

Borgere, der får hjælp af hjemmeplejen/hjælper og hvor der er brug for 

hjælpemidler til forflytning. 

 

Indhold  - Glidebræt  

- Drejepude til bil 

- Glidepude  

- Vendeprodukter  

- Glidestykke 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal have behov for hjælp til selv at kunne forflytte sig f.eks. i 

seng, i bil eller fra seng til kørestol. 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan forflytte sig 

At lette og sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold 

At forflytningen kan klares af ét personale i stedet for to. 

 

 

 

HJÆLPEMOTORER TIL MANUELLE KØRESTOLE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 
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HJÆLPEMOTORER TIL MANUELLE KØRESTOLE 

 

Målgruppe Borgere, som har et væsentligt dagligt behov for selv, eller af hjælper, 

at komme rundt over længere afstande, og hvor borgeren selv eller 

hjælper ikke kan magte at køre kørestolen. 

 

Indhold  - Hjælpemotor 

 

 

Tildelingskriterier Borgeren og/eller hjælper skal lide overlast og alt andet skal være 

forsøgt og afprøvet. 

Ved bevilling efter Lov om social service § 112 skal borgeren kunne 

betjene og køre forsvarligt med hjælpemotoren. 

 

Formål At borgeren og/eller hjælper ikke bliver overbelastet ved at skulle køre 

til nødvendige destinationer. 

 

 

 

HOVEDGÆRDE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har nedsat funktionsevne, hvor elevation af overkroppen 

er nødvendig. 

Borgere som ved hjælp af indstilleligt ryglæn selvstændigt kan komme 

ud og ind af seng. 

 

Indhold  - Hovedgærde, manuel  

- Hovedgærde, elektrisk 

 

Borgeren skal selv sørge for at anskaffe velegnet seng eller madras. 

 

Tildelingskriterier • Der skal forefindes et dokumenteret behov for elevation af 

overkrop. 

• Funktionsnedsættelsen skal ikke kunne afhjælpes med puder, 

galge eller lignende. 

• Borgerens seng skal passe til løst hovedgærde 

 

Formål At elevere overkroppen, så borgerens søvn og daglige tilværelse 

forbedres. 
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HÆL- OG FODBESKYTTERE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som eje. 

 

Målgruppe Borgere med nedsat kredsløb i underekstremiteten Borgere, som af 

andre årsager er i risiko for eller har udviklet tryksår. 

 

Indhold  - Hæl- og fod beskyttere 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal være i risiko for at udvikle tryksår. 

Tryksår skal ikke kunne afhjælpes med almindelige puder 

 

Formål At forebygge og behandle tryksår. 

 

 

 

HØRETEKNISKE HJÆLPEMIDLER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har moderat eller svær hørenedsættelse.  

 

Indhold  - Teleslynge  

- Telepude 

- Kommunikationsforstærkere  

- Vække- og varslingssystemer  

- Telefoner 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal være berettiget til høreapparat. 

Høreapparatet skal ikke kunne kompensere borgeren tilstrækkeligt. 

 

Formål At borgeren bliver kompenseret for sit høretab. 
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KLAPVOGNE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Børn som har væsentligt nedsat eller ingen gangfunktion samt nedsat 

stabilitet og bevægelighed 

Børn, der ikke har kørestol. 

 

Indhold  - Specielklapvogn 

 

Tildelingskriterier Disse kriterier skal være opfyldt: 

•  Behov for transport flere gange om ugen 

• Behov for individuel tilpasning 

•  Særligt behov for korrektion af siddestilling 

•  Behov for kropsstøtte 

 

Behovet skal ikke kunne dækkes af almindelig klapvogn. 

Det er en forudsætning, at specielklapvognen benyttes hele året. 

 

Formål At barnet kan køres uden for hjemmet og samtidig have god 

siddekomfort og kropsstøtte 

 

 

 

KØRESTOLE - EL-KØRESTOLE MED MANUEL STYRING (EL-KØRETØJ) 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 113 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån og eje 

- Bevilges som forbrugsgode §113 stk.4 ydes den særlige 

indretning ud over. 

- Bevilges som udlån §113 stk. 5 

- Bevilges som forbrugsgode til eje §113 stk. 5 

 

Målgruppe Borgere som har væsentlig nedsat gangdistance og har et væsentligt 

kørselsbehov 

 

Indhold  - Trehjulede el-køretøj 

- Firehjulede el-køretøj 

 

Som forbrugsgode bevilges 50 % af det billigst egnede produkt.  Det 

resterende beløb betales af borgeren. Der kan ikke ske en genbevilling. 

 

El-køretøjer som erstatter et almindeligt transportmiddel i nærområdet 

bevilges som et forbrugsgode med et tilskud på 50 % af prisen. 
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KØRESTOLE - EL-KØRESTOLE MED MANUEL STYRING (EL-KØRETØJ) 

 

 

El-køretøjet som udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, fordi man 

ikke er i stand til at færdes uden for hjemmet uden et sådant, og derfor 

erstatter en kørestol. 

 

Bevilges el-kørestøjet som forbrugsgode, kan der ikke ansøges igen. 

 

Uanset om El-køretøjet er bevilget som forbrugsgode eller som 

genbrugshjælpemiddel til udlån, gælder: 

• Udgifter til drift og vedligeholdelse afholdes af borgeren selv – 

herunder dæk og slanger 

• Der kan bevilges stikkontakt til lader, når det skønnes 

nødvendigt. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal ikke, hverken med eller uden brug af andre 

hjælpemidler, kunne opfylde formålet om at fastholde 

aktiviteter uden for hjemmet. 

• Behovet for transport skal ikke kunne dækkes på anden vis 

eksempelvis ved at benytte egen bil, Flextrafik eller offentlige 

transportmidler. 

• Borgeren skal kunne færdes helbreds- og færdselsmæssigt 

forsvarligt i trafikken. 

• Borgeren, skal have behov for transport flere gange om ugen 

med det formål at fastholde aktiviteter uden for hjemmet 

• Det er en forudsætning at el-køretøjet bruges hele året 

• Borgeren skal være isoleret i hjemmet eller afskåret fra at 

komme til sociale aktiviteter eller fritidsaktiviteter. 

 

Formål At borgeren kan opretholde selvstændige aktiviteter uden for hjemmet 

 

 

 

KØRESTOLE - EL-KØRESTOLE MED MOTORISERET STYRING (JOYSTICK-STYRET) 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har væsentlig nedsat eller ophævet gangdistance. 

 

Indhold  - El-kørestol, med joystick til indendørs brug 

- El-kørestol, med joystick til kombineret inden- og udendørs brug 

- El-kørestol, med joystick til udendørs brug 

 

På baggrund af borgerens funktionsniveau tages stilling til:  
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KØRESTOLE - EL-KØRESTOLE MED MOTORISERET STYRING (JOYSTICK-STYRET) 

 

- Behov for el-funktion til indstilling af sædehøjde, sædetilt, 

ryglæn og elevering af fodstøtter 

-  Hastighed og aktionsradius  

-  Anden specialtilpasning 

 

Der bevilges ikke hjælp til drift og vedligeholdelse - herunder dæk, 

slanger og overtræk til kørestolen. 

Der kan være behov for boligændringer som følge af bevilling af kørestol 

 

Tildelingskriterier • Der skal være et dagligt behov for kørestol 

• Det er en forudsætning at kørestolen benyttes hele året 

• Borgeren skal kunne køre el- kørestolen på helbreds- og 

færdselsmæssig forsvarlig måde 

• Borgeren skal være isoleret i hjemmet. 

• Borgerens behov skal ikke kunne dækkes af transportkørestol, 

aktivkørestol, komfortkørestol, eller el-kørestol med manuel 

styring 

• Der kan være behov for individuel tilpasning 

• Der kan være behov for korrektion og eller ændring af 

siddestilling i løbet af dagen 

• Der kan være særligt behov for god siddestilling og kropsstøtte 

 

Formål At borgeren kan komme rundt i og uden for hjemmet. 

 

 

 

KØRESTOLE – KOMFORT 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion og 

nedsat stabilitet og bevægelighed i kroppen 

Indhold  - Komfort kørestol 

- Komfort kørestol, med el-betjening 

- Særligt tilbehør ved behov (fx nakkestøtte, trykaflastende 

puder, kørestolsbord) 

 

Der bevilges ikke hjælp til drift og vedligeholdelse, herunder dæk, 

slanger og overtræk til kørestolen. 

Komfort kørestol kan ikke bevilges som erstatning for at komme ned at 

ligge i en seng. 

Der kan være behov for boligændringer som følge af bevilling af 

kørestol. 
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KØRESTOLE – KOMFORT 

 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have et dagligt behov for en kørestol, med 

mulighed for individuel tilpasning 

• Borgeren skal have behov for korrektion og ændring af 

siddestilling i løbet af dagen. 

• Borgeren skal have særlig behov for god siddestilling og 

kropsstøtte. 

• Behovet skal ikke kunne dækkes af anden kørestol kombineret 

med egen hvilestol og/eller seng 

• Der kan kun bevilges el-funktion, hvis behovet ikke kan dækkes 

af almindelig komfortkørestol 

• Det er en forudsætning at kørestolen benyttes hele året 

 

Formål At borgeren får mulighed for at komme rundt og opnår god siddestilling 

og kropsstøtte. 

 

 

 

KØRESTOLE – MANUEL AKTIV 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har væsentlig nedsat gangdistance eller ophævet 

gangfunktion. 

Borgere, der har behov for specielt tilpasset kørestol. 

 

Indhold  -  Aktiv kørestol, krydsramme 

- Aktiv kørestol, fastramme 

 

Der bevilges ikke hjælp til drift og vedligeholdelse, herunder dæk, 

slanger og overtræk til kørestolen. 

Der kan være behov for boligændringer som følge af bevilling af 

kørestol. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have et dagligt behov for kørestol og derved 

selvstændigt kan klare daglige aktiviteter. 

• Behovet skal ikke kunne dækkes af ganghjælpemidler 

• Det er en forudsætning at kørestolen benyttes hele året 

 

Formål At borgeren kan komme selvstændigt rundt 
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KØRESTOLE – TRANSPORTKØRESTOL 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere der har kort gangdistance. 

 

Indhold  - Standard kørestol (transportkørestol) 

 

Ved kørsel til center eller behandling skal vognmand stille kørestol til 

rådighed. 

Der bevilges ikke hjælp til drift og vedligeholdelse - herunder dæk og 

slanger. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have et behov for at komme uden for hjemmet 

flere gange om ugen. 

• Behovet skal ikke kunne dækkes af ganghjælpemidler 

• Det er en forudsætning at kørestolen bruges hele året 

 

Formål At øge borgerens mobilitet, så borgeren får mulighed for at komme 

udenfor hjemmet og dermed kan deltage i dagligdags aktiviteter. 

 

 

 

LØFTESEJL 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, der er bevilget lift 

 

Indhold  - Sejl til løft af ben 

- Helsejl  

- Toiletsejl  

- Badesejl  

- Amputationssejl  

- Halvsejl 

- Sidde/Komfortsejl 

- Sejl til ståløfter (brystsejl) 

- Specielsyde sejl 

 

Ved hyppig behov for vask kan der bevilges ekstra sejl. Der kan være 

behov for bevilling af forskellige sejltyper. 
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LØFTESEJL 

 

 

Tildelingskriterier Borgerens funktionsniveau er afgørende for, hvilket sejl der bevilges 

 

Formål At borgeren kan forflyttes. 

At sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold. 

 

 

 

MADRASSER - TRYKAFLASTENDE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere med risiko for at udvikle tryksår. 

Borgere med tryksår. 

 

Indhold  - Statisk luftmadras 

- Dynamisk luftmadras-helmadras  

- Dynamisk luftmadras-topmadras 

 

Der bevilges ikke tryksårsmadrasser af komforthensyn, som 

eksempelvis på grund af rygsmerter. Der kan blive behov for anvendelse 

af forhøjet sengehest. 

 

Tildelingskriterier Det skal være vurderet af en sundhedsfaglig person, at borgeren er i 

risiko for at udvikle tryksår, eller der skal være konstateret tryksår. 

 

Formål At modvirke dannelse eller forværring af allerede opståede tryksår. 

 

 

 

NØDKALDEAPPARAT 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere som i kritiske situationer (f.eks. fald) ikke kan anvende mobil-, 

trådløs-, og fastnettelefon eller handicapegnet telefon. 

Borgere som ikke kan give udtryk for deres behov for hjælp via mobil-, 

trådløs-, og fastnettelefon eller handicapegnet telefon. 
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NØDKALDEAPPARAT 

 

Borgere der lider af sygelig angst. 

 

Indhold  - Nødkaldeapparat til 2 vejs kommunikation 

- Sender 

 

Hvis der ikke forefindes en egnet fastnetforbindelse, opsættes et nødkald 

med simkort. Ved opsætning med simkort betaler kommunen for 

abonnement.  

Der overflyttes ikke nødkald fra fastnet til mobilnet. 

 

Der etableres nøgleboks ved opsætning af nødkald.  

Der kan ikke bevilges nødkald grundet ensomhed eller behov for 

tryghed. 

Ved misbrug af nødkaldet, vil bevillingen blive revurderet. 

Ved kørsel 1 (akutkørsel) gælder særlige regler: Præhospitalslægen i 

Regionen skal godkende, at kommunen rekvirerer Falck til kørslen. 

 

Tildelingskriterier • Borgerens faldrisiko skal ikke kunne minimeres med andre 

hjælpemidler, boligændringer eller behandling. 

• Borgeren skal være ude af stand til at rejse sig efter fald og 

kalde hjælp på anden måde. 

• Det forudsættes at borgeren kan anvende nødkaldet efter 

hensigten. 

  

Formål At give borgeren mulighed for, at tilkalde akut hjælp. 

 

 

 

PERSONLØFTERE – MOBILE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

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

forflytning. 

 

Indhold  - Mobile personløftere 

 

Når der er væg til væg tæppe, kan der midlertidigt, op til 3 måneder, 

udleveres plexiglasplade til gulv. På længere sigt, skal væg til væg 

tæppet fjernes. Fjernelse af gulvtæppe ikke bevilges efter Lov om social 

Service § 116. 
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PERSONLØFTERE – MOBILE 

 

Tildelingskriterier Borgere som ikke kan forflytte sig selvstændigt 

Borgere som har ophævet ståfunktion og/eller ikke kan samarbejde om 

forflytning 

 

Formål At borgeren kan forflyttes. 

At sikre sundhedspersonalets arbejdsmiljø. 

 

 

 

PERSONLØFTERE – MOBILE STÅLØFTERE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har sikker ståfunktion, men med nedsat gangfunktion. 

 

Indhold  - Mobile ståløftere 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal være ude af stand til at anvende drejetårn eller 

drejeskive  

• Borgeren skal have sikker ståfunktion på mindst ét ben og 

kræfter i begge arme 

• Borgeren skal kunne holde med mindst én arm og kræfter i 

begge ben 

• Borgeren skal kunne samarbejde og forstå instruktioner 

• Borgeren skal have den fornødne balance 

• Borgeren skal have god muskelstyrke og fri bevægelighed i 

skulder og arm 

 

Formål At borgeren kan forflyttes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

At sikre sundhedsmedarbejders arbejdsmiljø 

 

 

 

PUSLEBORD 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112  

 

Type Genbrugshjælpemiddel– bevilges som udlån  

eller Boligændring – bevilges til eje 
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PUSLEBORD 

 

Målgruppe Primært børn med betydeligt nedsat funktionsniveau, som ikke er 

alderssvarende kontinente. 

Primært børn, der kun kan af- og påklædes liggende. 

 

Indhold  - Pusleborde, eleverbare med hjul  

- Pusleborde, fast højde med/uden hjul 

 

Der kan ikke bevilges pusleborde, hvis personlig hygiejne kan 

foregå i eleverbar seng. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren, skal ikke kunne anvende toilet eller toiletstol og ikke 

kunne stå op ved personlig hygiejne. 

 

Formål At borgeren kan blive skiftet og påklædt. 

At sikre hjælperens/sundhedspersonalets arbejde. 

 

 

 

RAMPE - FAST 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service §§ 112  

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere der ikke selvstændigt kan komme ind og ud af egen bolig i 

kørestol 

 

Indhold  - Fastmonterede ramper udført af autoriseret håndværker  

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have behov for selvstændigt at kunne komme ud 

og ind af egen bolig flere gange ugentligt 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan færdes ind og ud af egen bolig. 

 

 

 

RAMPE - LØS 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 og §113 B 

Arbejdsmiljøloven §15 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 
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RAMPE - LØS 

 

 

Målgruppe Borgere, der ikke selvstændigt eller med hjælper kan komme ind og ud 

af egen bolig i kørestol 

Borgere, som har brug for en midlertidig løsning til at kunne komme ind 

og ud af boligen i kørestol 

 

Indhold  - Løse ramper 

 

Der giver ikke ramper, hvor ramper er del af en kørselsordning 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have behov for at kunne komme ud og ind af 

egen bolig flere gange ugentligt 

 

Rampen kan tildeles selv om borgeren har hjælper til rådighed. 

 

Formål At borgeren med hjælp kan færdes ind og ud af egen bolig. 

At sikre at personalet kan arbejde sikkerhedsmæssigt og 

sundhedsmæssigt forsvarligt.  

 

 

 

 

ROLLATOR 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 og §113 B 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer. 

 

Indhold  - Rollator 

 

Der kan bevilges en ekstra rollator, hvis borgeren ikke ved egen hjælp 

kan få rollator fra en etage til en anden eller ind/ud af bolig. 

Der bevilges ikke automatisk kiler til dørtrin eller fjernelse af dørtrin. 

 

Der kan bevilges ekstra udstyr i form af: Stokkeholder, kurv, bakke, 

iltflaskeholder, underarmsstøtter. Men ikke overtræk til rollator.  

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have faldrisiko og/eller nedsat gangfunktion 

• Borgeren skal kunne betjene rollator på forsvarlig måde. 

 

Formål At borgeren kan færdes selvstændigt ude og inde. 
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SANSESTIMULERENDE DYNER M.M. 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som uden 

brug af sansestimulerende produkter har væsentligt nedsatte 

muligheder for at deltage i, eller varetage, væsentlige daglige 

aktiviteter. 

 

Indhold  - Sansestimulerende produkter (fx kugledyne) 

 

Sansestimulerende produkter, 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. 

 

Tildelingskriterier • Der skal foreligge en lægelig udredning, som dokumenterer 

udtalt motorisk uro, mangel på kropslig afgrænsning til 

omverdenen og udtalte problemer af psykisk karakter. 

• Det skal være dokumenteret, at tilstanden er varig og ikke kan 

afhjælpes på anden vis, fx ved psykoterapi, fysioterapi, 

ergoterapi eller medicinsk behandling. 

• Det sansestimulerende produkt skal være afprøvet i en måned 

og spørgeskema skal være udfyldt. 

 

Formål 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. 

 

 

 

SELER, BÆLTER OG VESTE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112,  

§ 128 Anvendelse af stofseler 

§ 124 d Fastholdelse 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, 

herunder borgere, hvor en betydelig og varigt nedsat psykisk 

funktionsevne er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og 

fremadskridende mental svækkelse.  
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SELER, BÆLTER OG VESTE 

 

 

Borgere med behov for stabilisering og ændring af siddestilling. 

 

Indhold  - Seler  

- Bælter  

- Veste 

 

Til bespænding og fastholdelse i kørestol er det nødvendigt for 

plejepersonalet at indhente tilladelse hos borgeren, eller dennes værge, 

idet fiksering er magtanvendelse. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal ikke kunne opretholde funktionel siddestilling. 

• Borgeren skal have nedsat sygdomsindsigt og af 

sikkerhedsmæssige grunde have behov for fastholdelse. 

 

Formål At borgeren kan bevare en sikker og god siddende stilling 

At borgeren kan sidde sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 

 

 

SENGE MED MOTORISERET INDSTILLING 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, der har behov for pleje i seng.  

 

Indhold  - Plejesenge med el-funktioner og tilbehør  

- Trykaflastende skummadras 

 

Plejesenge leveres normalt med trykaflastende skummadras. Ved 

særlige behov, forhøjede sengeheste, galge og støttegreb. 

 

Der kan ikke bevilges plejeseng, fordi der ikke forefindes en almindelig 

seng i hjemmet. 

Forhøjede sengeheste kan anvendes når der er vekseltryksmadras i 

sengen. 

Sengehesteovertræk kan anvendes når borger ligger uroligt og har 

særlig risiko for at komme til skade på sengehesten. 

Til børn med flere faste opholdssteder, kan der bevilges en ekstra seng. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have behov for omfattende pleje i sengen. 
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SENGE MED MOTORISERET INDSTILLING 

 

• Borgeren skal have brug for indstillingsmuligheder i sengen for 

at kunne komme ind og ud af denne. 

 

Formål At sikre sundhedsmedarbejderes arbejdsmiljø. 

 

 

 

SENGEBORD 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere som er sengeliggende og/eller fastlåst til en stol. 

Borgere, der modtager pleje i sengen. 

 

Indhold  - Sengebord 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal være permanent sengeliggende og/eller fastlåst 

til en stol 

• Borgeren skal være modtager af personlig pleje i sengen 

• Det indgår i vurderingen, om der forefindes et andet, egnet 

bord i boligen 

 

Formål At borgeren, som er permanent sengeliggende og/eller fastlåst til en 

stol, kan spise, drikke og foretage aktiviteter ved et bord. 

 

 

 

SENGETILBEHØR - GALGER, REBSTIGER OG STØTTEHÅNDTAG 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven §15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Personer, som har nedsat kraft og bevægelighed. 

 

Indhold  - Fritstående løftegalger  

- Rebstiger  

- Støttehåndtag til seng 
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SENGETILBEHØR - GALGER, REBSTIGER OG STØTTEHÅNDTAG 

 

- Lavbygningskit 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal ikke ved egen hjælp kunne skifte stilling i sengen og/eller 

komme ind - og ud af sengen. 

 

Formål At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i forhold til at skifte 

stilling i sengen og/eller komme i eller ud af sengen. 

 

 

 

STOLE – ARBEJDSSTOLE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 og §113 B 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har væsentlig nedsat gang-og ståfunktion. 

 

Indhold  - Arbejdsstol, med centralbremse samt gasfjeder til 

højderegulering 

- Arbejdsstol, med centralbremse samt elektrisk højderegulering 

- Ståstøttestol 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have behov for en stol med centralbremse 

• Borgeren skal have behov for højderegulering af stol i 

forbindelse med arbejdsopgaverne. 

• Borgeren skal have manglende ståfunktion i det tidsrum det 

tager at udføre daglige gøremål, der normalt udføres stående, 

som f.eks. madlavning, rengøring og opvask. 

• Borgeren skal have ansvar for og selvstændigt udføre daglige 

huslige opgaver i væsentligt omfang. 

• Borgerens behov skal ikke kunne afhjælpes med en almindelig 

stol eller rollator. 

• Husstandens samlede ressourcer indgår i vurderingen 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan varetage daglige gøremål / huslige 

aktiviteter i hjemmet, der normalt udføres stående. 

 

 

 

STOLE - HVILE- OG LÆNESTOLE 

 

Lovgrundlag  Lov om social service § 112  
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STOLE - HVILE- OG LÆNESTOLE 

 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, der har betydeligt nedsat funktionsniveau og som ikke kan 

anvende almindeligt tilpasset møblement. 

 

Indhold  - Hvilestole-indstillelige 

 

Der kan ikke bevilges hvilestole udelukkende af komforthensyn, eller 

fordi der ikke forefindes en egnet stol i hjemmet. 

 

Tildelingskriterier • Der skal være behov for særlig udformning og/eller særlig 

elektrisk funktion af hvilestol. 

• Det skal ikke være muligt at tilpasse en almindelig stol. 

• Der skal være behov for specielfunktioner. 

• Hvilestolen skal have en primær handicapkompenserende 

funktion, hvis den skal bevilges efter §112 

 

Formål At borgeren kan opnå en hensigtsmæssig hvile- og siddestilling. 

 

 

 

STOLE – TRYKSÅRSFOREBYGGENDE SIDDEPUDER OG SIDDEUNDERLAG 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere der sidder permanent i kørestol eller hvilestol. 

Borgere, der har tryksår eller har risiko for udvikling af tryksår. 

Borgere, der har behov for korrektion og stabilisering af siddestilling. 

 

Indhold  - Skumpuder  

- Luftpuder  

- Gelépuder  

- Kombinationspuder  

- Positioneringspuder  

- Dynamisk siddepude 

 

Der bevilges ikke pude udelukkende af komfort hensyn. 

Valg af pude vurderes ud fra borgerens risiko for og/eller grad af 

tryksår. 

Der kan ydes mere end en pude når borgeren ikke selvstændigt kan 

flytte puden fra en stol til en anden. 

Ved inkontinens kan der ydes et ekstra betræk. 
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STOLE – TRYKSÅRSFOREBYGGENDE SIDDEPUDER OG SIDDEUNDERLAG 

 

 

Tildelingskriterier • Det skal være beskrevet, at borgeren er i risiko for at udvikle 

tryksår, eller der skal være konstateret tryksår. 

• Borgeren skal ikke selvstændigt kunne opretholde en 

hensigtsmæssig siddestilling. 

 

Formål At forebygge og medvirke til heling af tryksår.  

At borgeren opnår en hensigtsmæssig siddestilling 

 

 

 

STOLE - SPECIELLE SIDDEMØBLER TIL BØRN  

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Børn, som ikke har en alderssvarende selvstændig siddestilling. 

 

Indhold  - Arbejdsstol til børn 

- Specielle siddemøbler til børn 

- Tilbehør som kropsstøtte, nakkestøtte, kiler og seler 

 

Tildelingskriterier Børn, som har behov for støtte i den siddende stilling. 

 

Formål At barnet opnår selvstændig siddestilling 

At barnet får mulighed for at deltage i dagligdagens aktiviteter 

 

 

 

TOILET-BADESTOL  

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, med nedsat gang- og ståfunktion eller nedsat styrke, 

bevægelighed og balance. 

 

Indhold  - Toilet-badestol med eller uden hjul 

- Toilet-badestol med hjul og kipfunktion 
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TOILET-BADESTOL  

 

- Toilet-badestol med drivhjul 

- Toilet-badestol med el-funktion 

 

Toilet-badestol leveres som udgangspunkt med hjul. 

Der kan udlignes dørtrin, når der er behov for kørsel med badestol og 

når alle andre muligheder er forsøgt. 

 

Tildelingskriterier Toilet-badestol med drivhjul kan bevilges til borgere, der derved 

selvstændigt kan udføre bad, herunder forflytning. 

Badestol med kipfunktion kan bevilges til borgere med nedsat styrke og 

bevægelighed, og hvor borger ikke har siddende balance. 

Badestol med kipfunktion kan bevilges, når det ikke er muligt at forflytte 

borgeren til almindelig badestol. 

Der kan bevilges toilet-badestol til borgere, der på grund af nedsat 

gangfunktion ikke kan nå/gå på toilettet. 

 

Formål At borgeren kan klare bad og toiletbesøg selvstændigt eller med hjælper.  

At lette og sikre arbejdet for sundhedspersonalet. 

 

 

 

TOILETFORHØJERE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har vanskeligt ved at rejse sig fra og/eller sætte sig på 

toilettet. 

 

Indhold  - Toiletforhøjer – fritstående med armlæn 

- Toiletforhøjer – løst monteret 

- Toiletforhøjer – fast monteret, med og uden armlæn 

 

Af sikkerhedsmæssige grunde, bevilges fortrinsvis fastmonterede 

toiletforhøjere. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have vanskeligt ved at rejse sig fra og/eller sætte 

sig på toilettet. 

 

Formål At borgeren kan rejse og/eller sætte sig på toilettet og derved bliver helt 

eller delvist selvhjulpen ved toiletbesøg 
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TOILETSÆDE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, som har svært ved at rejse sig fra toilettet, men ikke har 

behov for forhøjelse af siddehøjden. 

 

Indhold  - Toiletsæde med armlæn 

- Specialudformede toiletsæder 

 

Tildelingskriterier • Borgeren, skal have vanskeligt ved at rejse og sætte sig på 

sædet. 

• Borgeren skal ikke kunne benytte et almindeligt toiletsæde. 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg. 

At lette arbejdet for sundhedspersonalet. 

 

 

 

TOILETSÆDELØFTERE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere, med nedsat kraft i benene, men med ståfunktion og god 

balance. 

 

Indhold  - Elektrisk toiletløfter  

- Hydraulisk toiletløfter 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal kunne blive selvhjulpen ved toiletbesøg. 

• Behovet skal ikke kunne afhjælpes på anden måde 

 

Formål At borgeren bliver selvhjulpen omkring toiletbesøg. 
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TREHJULET CYKEL - FODDREVET 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere som har væsentlig nedsat gangdistance og balance og som har 

et særligt behov for at cykle. 

 

Indhold  - Trehjulet cykel med 2 hjul foran 

- Trehjulet cykelmed 2 hjul bagved 

 

Der kan bevilges specielt tilbehør til cyklen eks. stokkeholder. 

Der bevilges ikke hjælp til drift og vedligeholdelse. 

 

Tildelingskriterier • Der skal være tale om et væsentligt kørselsbehov flere gange 

om ugen. 

• Der skal være behov for at fastholde væsentlige aktiviteter, 

herunder sociale aktiviteter uden for hjemmet. 

• Borgeren skal være ude af stand til at anvende offentlige 

transportmidler eller med andre hjælpemidler kunne komme til 

aktiviteterne. 

• Det er en betingelse, at borgeren kan færdes forsvarligt i 

trafikken. 

• Det er en forudsætning at cyklen benyttes hele året. 

• Der kan ikke bevilges trehjulet cykel, hvis formål alene er 

motion og træning. 

 

Formål At borgeren kan cykle selvstændigt omkring og derved opretholde 

selvstændige aktiviteter. 

 

 

 

TREHJULET KNALLERT 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 113 

 

Type Genbrugshjælpemiddel - bevilges som tilskud efter § 113 stk. 1-4 

 

Målgruppe Borgere som har væsentlig nedsat gangdistance og som har et særligt 

behov for at køre i nærmiljøet og over længere afstande. 

 

Indhold  - Trehjulet benzindreven knallert 

 

Der bevilges ikke Styrthjelm; Lovpligtig ansvarsforsikring; Tilskud til 

drift og vedligeholdelse; Overtræk. 
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TREHJULET KNALLERT 

 

Det anbefales, at borgeren tegner abonnement til persontransport og 

transport af knallert til værksted. 

 

Tildelingskriterier • Der skal være tale om et væsentligt kørselsbehov flere gange 

om ugen, som ikke kan dækkes af andre foranstaltninger. 

• Der skal være behov for at fastholde aktiviteter uden for 

hjemmet. 

• Det er en forudsætning, at knallerten benyttes hele året 

• Det er en betingelse, at borgeren kan færdes helbreds- og 

færdselsmæssigt forsvarligt i trafikken. 

•  

 

Formål At borgeren kan køre selvstændigt i nærmiljøet og over længere 

afstande. 

 

 

 

TØJ OG SKO - KØREPOSER OG REGNSLAG 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån (men ved specielt 

tilpasset bevilges som eje) 

 

Målgruppe Borgere som på grund af nedsat bevægelighed har behov for 

kompenserende passende beklædning ved aktiviteter udendørs. 

 

Indhold  - Køreposer  

- Regnslag 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have en funktionsnedsættelse der medfører 

væsentlige problemer med at iføre sig almindelig udendørs 

beklædning 

• Borgeren skal have et væsentligt behov for at komme udendørs 

dagligt 

 

Formål At borgeren kan holde sig varm og tør ved aktiviteter udendørs. 

At borgeren kan anvende kørestol, el-scooter eller trehjulet knallert i al 

slags vejr. 

At borgeren selvstændig kan iføre sig passende overtøj. 
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SMÅHJÆLPEMIDLER 

 

BESTIK 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere med væsentlig nedsat funktion af skulder, arm, hånd, hals, 

nakke og ryg. 

 

Indhold  - Vinklet bestik  

- Tungt bestik  

- Let bestik 

- Speciel udformet bestik  

- Skæregaffel 

 

Der bevilges ikke flere redskaber med samme funktion. 

 

Tildelingskriterier Borgere, som ikke kan anvende almindeligt bestik. 

 

Formål At borgeren kan spise selv. 

 

 

 

GRIBETANG 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere, som har nedsat balance og bevægelighed. 

 

Indhold  - Gribetænger i forskellige længder 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal ikke kunne samle genstande op fra gulv. 

 

Formål At borgeren selvstændigt og sikkert kan samle tabte genstande op. 
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HAGESMÆK 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Type Småhjælpemidler, bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere over 3 år med varig manglende kontrol af mundvand.  

Børn under 3 år er ikke i målgruppen, da det skønnes at de 

almindeligvis bruger hagesmæk. 

 

Indhold  - Hagesmæk 

 

Antallet af hagesmækker bevilges ud fra en individuel vurdering af 

behovet. 

Der ydes ikke tilskud til engangsspisestykker. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal være over 3 år, da det skønnes at børn under 2 

år almindeligvis bruger hagesmæk. 
 

Formål At mundvand og madrester opsamles på en hensigtsmæssig måde. 

 

 

 

HÅRVASKEBASSIN 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges som engangshjælpemiddel  

 

Målgruppe Borgere som er fast sengeliggende og ikke kan få vasket hår på 

anden måde. 

 

Indhold  - Hårvaskebassin 

- Hårvaskestativ 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal have behov for hjælp til hårvask. 

 

Formål At borgeren kan få vasket hår. 

At lette sundhedspersonalets arbejdsmiljø. 
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KAMME OG HÅRBØRSTER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges som engangshjælpemiddel. 

 

Målgruppe Borgere som har betydelig bevægeindskrænkning i arme og skuldre. 

 

Indhold  - Kamme og hårbørster der kan vinkles på skaft. 

 

Borgeren skal selv skifte børste/kam ud, når det er nødvendigt. 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal ikke kunne rede hår med almindelige kamme og børster. 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan rede sit hår. 

 

 

 

KNAPPEKROGE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere med nedsat håndfunktion 

 

Indhold  - Knappekroge 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal ikke kunne åbne eller lukke knapper. 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan knappe knapper. 

 

 

KØKKENREDSKABER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere med væsentligt nedsat funktion i skulder, arm, hånd og ryg. 

Borgere som kun har én funktionsdygtig arm. 

 

Indhold  - Vinklede køkkenredskaber knive, paletter, piskeris, grydeskeer 

mv. 
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KØKKENREDSKABER 

 

- Køkkenredskaber med fortykket greb  

- Mælkekarton åbner 

- Grøntsags si 

- Gryde-/pandeholder 

- Skærebræt med søm/Fixbrædt 

- Skærekasse 

- Spækbræt på ben  

- Karkludevrider 
- Nonslip (skridsikkert underlag) 

 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal have betydelig nedsat kraft og/eller betydelig 

bevægeindskrænkning og ikke kunne benytte gængse køkkenredskaber. 

 

Formål At borgeren helt eller delvist selv kan lave køkkenarbejde. 

 

 

 

NEGLEBØRSTE, NEGLESAKS OG NEGLEKLIPPER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småbrugshjælpemiddel – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere med nedsat funktion i arm/hånd. 

Borgere som kun har én funktionel arm/hånd. 

 

Indhold  - Neglebørster på sugekop 

- Neglesaks med forlænget greb eller bøjle 

- Enhåndsneglesaks 

- Enhåndsnegleklipper 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have behov for selvstændigt at kunne foretage 

neglepleje 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan foretage neglepleje. 
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SPISE- OG DRIKKEHJÆLPEMIDLER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges til eje. 

Genbrugshjælpemiddel – tekniske hjælpemidler bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Borgere med nedsat funktion i skulder, arm, hånd, hals, nakke og ryg. 

 

Indhold  - Specieludformet krus 

- Sugerør med stopventil  

- Sugerørsholder 

- Tallerkenkant 

- Speciel udformet tallerken 

- Smørebræt med kant  

- Kopholder 

- Tekniske hjælpemidler 

 

Der bevilges ikke flere redskaber med samme funktion 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal ikke kunne anvende almindelige tallerkener og glas 

 

Formål At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i spisesituationen. 

 

 

 

STOKKE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere, med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer 

 

Indhold  - Albuestokke  

- Underarmsstokke  

- Flerpunktsstokke 

 

Der bevilges ikke udskiftning af dupsko/pigsko 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have faldrisiko og/eller nedsat gangfunktion 

• Borgeren skal ikke kunne anvende almindelig håndstok 

 

Formål At borgeren kan gå selvstændigt inden- og udendørs. 
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STRØMPEPÅTAGERE OG AF- OG PÅKLÆDNINGSKROGE OG -PINDE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere med nedsat evne til at tage tøj af og på. 

 

Indhold  - Strømpepåtagere og strømpeaftagere  

- Påklædningskroge og Afklædningskroge 

- Påklædningspinde og Afklædningspinde 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal ikke kunne udføre af- og påklædning. 

 

Formål At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen med at tage tøj af og på. 

 

 

 

SVAMPE OG BØRSTER MED HOLDER, SKAFT ELLER GREB 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere, der ikke kan vaske sig på ryg og mellem tæer og på fødder. 

 

Indhold  - Vinklede badebørster  

- Fod- og tåvaskere/tørrer 

 

Borgeren skal selv afholde udgiften til udskiftning af svampe og frotté. 

Der bevilliges ikke badebørster med lige skaft. 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal ikke kunne nå tæer, fødder og/eller ryg. 

 

Formål At borgeren bliver selvhjulpen til personlig hygiejne. 
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TANDBØRSTEHOLDER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Småhjælpemiddel – bevilges til eje. 

 

Målgruppe Borgere som ikke kan varetage egen tandprotesepleje 

 

Indhold  - Protese tandbørsteholder 

 

Udskiftning af tandbørste påhviler borgeren. 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal have tandprotese. 

Borgeren skal kun have én funktionel hånd og/eller svære deformiteter i 

begge hænder. 

 

Formål At borgeren kan varetage tandprotesepleje selvstændigt. 
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SYNSHJÆLPEMIDLER  

 

BELYSNING I HJEMMET 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112, §113 stk. 3. §116 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån.  

 

Målgruppe Svagsynede borgere. 

 

Indhold  - Lys til arbejde på 500 lux og der over fx ved køkkenarbejde 

- Lys til orientering på 300 lux og der over fx ved spisning 

- Lys hvor man færdes på 100 lux og der over fx på trapper 

- Lysafprøvning (belysningsstyrke, lysfarve, afklaring af 

blændingsgener, behov for lysdæmpning osv.) 

- Indhentning af tilbud fra installatør 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

 

Borgeren skal selv betale for udskiftning af lyskilder. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens §§ 112, 113 

stk. 3 eller 116 og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved 

bevilling af hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og 

uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At lyskrævende svagsynede borgere fortsat kan udføre en given 

aktivitet. 

 

 

 

 

BETJENINGSSTØTTE TIL MOBILTELEFON 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde eller svagsynede borgere der ikke kan aflæse display/taster. 

 

Indhold  - Tale/forstørrelse til mobiltelefon (Mobile Speak eller Talks) 

- Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation. 

- Undervisning i brugen af programmet. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 
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BETJENINGSSTØTTE TIL MOBILTELEFON 

 

Formål At borgeren kan benytte sin mobiltelefon til opkald – det vil sige enten 

kan få feedback på nummertastning eller via kontaktliste. 

At borgeren kan skrive og læse SMS’er 

I det hele taget anvende telefonens funktioner/muligheder. 

 

 

 

 

CCTV (CLOSED CIRCUIT TV) 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Borgere, som ikke er i stand til at opnå funktionel læsning med briller 

og/eller lup. 

 

Indhold  - Stationært CCTV  

- Transportabelt/håndholdt CCTV  

- CCTV med eksternt kamera  

- Afprøvning i forhold til eventuel brilleoptik og vurdering af 

CCTV-type afhængig af behov 

- Undervisning i teknikker vedrørende læsning, eventuelt 

skrivning samt mest mulig inddragelse af CCTV´et i hverdagen, 

hvor der er behov for forstørrelse 

- Opfølgende undervisning 

 

Højdeindstilleligt bord indgår i bevilling af stationært CCTV. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At opnå funktionel læsning og eller andet nærarbejde. 

 

 

 

 

COMPUTER MED FORSTØRRELSESPROGRAM 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112, §113 stk. 3 og 5 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere med kommunikationsbehov (mail, internet mv.) 
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COMPUTER MED FORSTØRRELSESPROGRAM 

 

 

Indhold  - Alm. PC (4 Gb RAM) med Windows, tastatur og mus 

- Zoomtext skærmforstørrelsesprogram 

- Skærm efter behov – sandsynligvis 24” 

- Office-pakke i home/student udgave 

- Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, klargøring og 

installation i hjemmet. 

- Undervisning i brugen af forstørrelsesprogram sammen med 

Windows, Officepakken, Internet og mail. 

 

Hvis borgeren allerede har en funktionsduelig PC kan denne benyttes.  

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens §§ 112, § 

113 stk. 3, 113 stk. 5 og som har en varig nedsat synsfunktion og som 

ved bevilling af hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige 

og uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At borgen kan kommunikere elektronisk med familie, venner og 

offentlige myndigheder. 

 

 

 

 

COMPUTER MED FORSTØRRELSESPROGRAM OG TALE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112, §113 stk. 3 og 5 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Stærkt svagsynede borgere med kommunikationsbehov (mail, internet 

mv.) 

 

Indhold  - Alm. PC (4 Gb RAM) med Windows, tastatur og mus 

- Zoomtext skærmforstørrelsesprogram 

- Carsten talesyntese 

- Højttalere 

- Skærm efter behov – sandsynligvis 24” 

- Office-pakke i home/student udgave 

- Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, klargøring og 

installation i hjemmet. 

- Undervisning i brugen af forstørrelsesprogram med og uden tale 

sammen med Windows, Officepakken, Internet og mail. 

 

Hvis borgeren allerede har en funktionsduelig PC kan denne benyttes.  

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens §§ 112, 113 

stk. 3, 113 stk. 5 og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved 
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COMPUTER MED FORSTØRRELSESPROGRAM OG TALE 

 

bevilling af hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og 

uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgen kan kommunikere elektronisk med familie, venner og 

offentlige myndigheder 

 

 

 

 

COMPUTER MED SKÆRMLÆSER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112, §113 stk. 3 og 5 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde borgere med kommunikationsbehov (mail, internet mv.) 

 

Indhold  - Alm. PC (4 Gb RAM) med Windows, tastatur og mus 

- Jaws skærmlæser 

- Carsten talesyntese 

- Højttalere 

- Skærm 

- Office-pakke i home/student udgave 

- Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, klargøring og 

installation i hjemmet. 

- Undervisning i brugen af skærmlæser sammen med Windows, 

Officepakken, Internet og mail. 

 

Hvis borgeren allerede har en funktionsduelig PC kan denne benyttes.  

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens §§ 112, 113 

stk. 3, 113 stk. 5 og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved 

bevilling af hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og 

uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At borgen kan kommunikere elektronisk med familie, venner og 

offentlige myndigheder. 

 

 

 

 

DAISYAFSPILLER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 
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DAISYAFSPILLER 

 

 

Målgruppe Svagsynede og blinde borgere. 

 

Indhold  - Daisyafspiller (lydbogsafspiller) 

- Undervisning i betjening af maskinens funktioner 

- Information om relevante tilbud, fx Nota og lokal lydavis 

 

Borgeren skal selv betale omkostninger forbundet med udskiftning af 

genopladeligt batteri. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren kan fastholde interesse for læsning af bøger og følge med i 

lokal nyhedsorientering. 

 

 

 

DIKTAFON (MILESTONE) 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Stærkt svagsynede og blinde borgere. 

 

Indhold  - Diktafon 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet 

 

Borgeren skal selv betale omkostninger forbundet med udskiftning af 

genopladeligt batteri. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 113 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren ved indtaling kan notere fx huskesedler, mødereferater, 

aftaler samt kendemærker og ruter i forbindelse med Mobility. 
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DIKTAFON (OLYMPUS) 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 113 stk. 5 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Stærkt svagsynede og blinde borgere. 

 

Indhold  - Diktafon 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 113 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren ved indtaling kan notere fx huskesedler, mødereferater, 

aftaler samt kendemærker og ruter i forbindelse med Mobility. 

 

 

 

FARVETESTER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde og meget stærkt svagsynede borgere med ikke-fungerende 

farvesyn, og hvor farveafmærkning ikke rækker. 

 

Indhold  - Farvetester (Testredskab til måling og bestemmelse af farve på 

faste genstande fx tøj, div. emballage, modenhedsgrad af 

frugter m.m.) 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet 

 

Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren kan afgøre farve- og nuanceforskelle på fx beklædning. 

 

 

 



 

 

 
 

SIDE 67/86 

 

 

 

FØRERHUND 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Bevilges som engangsbeløb til anskaffelse og et fast årligt beløb til drift. 

 

Målgruppe Borgere med nedsat syn svarende til 1/60 

 

Indhold  - Anskaffelse af førerhund, -engangsbeløb 

- Årlige driftsudgifter, -et fast beløb, jf. fast aftale med KL 

 

Hvis der er ydet andre støtteordninger fx ledsageordning eller lignende, 

kan disse ordninger bortfalde ved bevilling af førerhund. 

Ved genplacering af en førerhund gælder KL`s refusionsaftale. 

Refusionsaftalen bygger på, at en førerhund har en forventet levetid på 

8 år 

 

Tildelingskriterier • Der skal foreligge en positiv og velbegrundet skriftlig anbefaling 

fra Dansk Blindesamfund eller Brugernes Førerhundeordning. 

• Borgeren skal deltage i et kursus afholdt af Dansk 

Blindesamfund eller Brugernes Førerhundeordning 

• I Almennyttige Boligselskaber, hvor der ikke er tilladelse til at 

holde hund, skal borgeren selv søge om dispensation herfor. 

Tilladelsen skal foreligge inden der gives bevilling 

• Der skal være et behov for at kunne færdes ud over brug af 

almindelig mobility. Eller borgeren skal være ude af stand til at 

benytte almindelig mobility. 

• Borgeren skal have selvstændige, formålsbestemte aktiviteter 

flere gange ugentlig, fx job, uddannelse, indkøb, 

foreningsarbejde og lignende. 

• Borgeren skal selvstændigt være i stand til at varetage at have 

en hund. 

Formål At give blinde et redskab til større bevægelsesfrihed og uafhængighed i 

forbindelse med færden udendørs, og dermed medvirke til, i væsentlig 

grad, at lette hverdagen som blind 

At medvirke til, at blinde kan få mulighed for at færdes på nye og 

ukendte steder. 

 

 

HOVEDBÅREN SVAGSYNSOPTIK 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere 
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HOVEDBÅREN SVAGSYNSOPTIK 

 

Indhold  - Lupbrille  

- Prismehalvbrille  

- Læseaddition 4+ eller derover 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At kompensere for et nedsat syn 

 

 

 

HÅNDHOLDT SVAGSYNSOPTIK 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere med nedsat læsesyn 

 

Indhold  - Lupløsning fx håndlæselup, standlup, indkøbslup og luplampe 

- Afprøvning i forhold til eventuel brilleoptik 

- Instruktion i korrekt anvendelse, ikke mindst læseafstand i 

forhold til styrke  

- Undervisning i brug af hjælpemidlet 

- Opfølgning i nødvendigt omfang 

 

Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At kompensere for et nedsat syn 

 

 

 

KIKKERT 

 

Lovgrundlag  Lov om social service § 113 stk. 3 
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KIKKERT 

 

  

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere der har brug for hjælp til læsning på afstand fx 

læsning af gadenavne, husnumre, busnumre eller oplysningstavler. 

 

Indhold  - Monokulær kikkert (til ét øje) eller 

- Binokulær kikkert (til begge øjne) 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan foretage aflæsninger på afstand. 

 

 

 

KUVERTLAMPE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere, som ofte har lyskrævende aktiviteter uden for 

hjemmet fx spisning, kortspil eller banko. 

 

Indhold  - Kuvertlampe (Transportabel, oftest batteridreven lampe, der 

kan belyse fx en tallerken med en høj belysningsstyrke) 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

 

Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål Opretholde sociale aktiviteter uden for hjemmet. 

 

 

 



 

 

 
 

SIDE 70/86 

 

 

 

LYGTE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere, med svær natteblindhed og med behov for at 

færdes i nedsat belysning 

 

Indhold  - LED-Lygte som kan give en stærk, ensartet lyskegle, som kan 

justeres i grader. 

- Vejledning i brug af lygte i forbindelse med mørke mobility 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

 

Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 - 113, 

og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At give borgeren mulighed for at færdes i og omkring sit nærmiljø, og i 

øvrigt i forhold til sit aktivitetsniveau. 

 

 

 

LÆSELYS 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere med behov for øget belysningsstyrke. 

 

Indhold  - Læsebelysning som kan give mindst 1200 lux på læseemnet 

- Læsebelysning som kan tilpasses individuelt med hensyn til 

Kelvin-tal (lysfarve) 

- Afprøvning af bedst egnet lysfarve 

- Instruktion i korrekt placering og indstilling 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

 

Borgeren skal selv betale udskiftning af lysrør. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 
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LÆSELYS 

 

Formål At borgeren opnår optimal udnyttelse af sin optik. 

 

 

 

MAX TV-BRILLE OG KIKKERTBRILLE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere. 

 

Indhold  - Max TV-brille 

- Kikkertbrille 3x  

- Kikkertbrille 4x 

- Instruktion i korrekt indstilling 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

Formål At kompensere for et nedsat syn. 

At borgeren bliver i stand til bedre at se TV 

 

 

 

MARKERINGSSTOK 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede eller blinde borgere 

 

Indhold  - Markeringsstok 

- Instruktion i korrekt anvendelse 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet (generelt: mobility). 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112, og som 

har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af hjælpemidlet i 
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MARKERINGSSTOK 

 

væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige af andre i det 

daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At give borgeren mulighed for at færdes i og omkring sit nærmiljø, og i 

øvrigt i forhold til sit aktivitetsniveau. 

 

 

 

MOBILITYSTOK 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde borgere 

Borgere med meget stærkt nedsat syn 

Borgere med meget stærkt indsnævret synsfelt 

Borgere med mørkeblindhed 

 

Indhold  - Sammenklappelig mobilitystok  

- Teleskopstok 

- Afprøvning af bedst egnet stok i forhold til behov 

- Udskiftning af stokkespids. 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet (generelt: mobility). 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112, og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

Formål At give borgeren mulighed for at færdes i og omkring sit nærmiljø, og i 

øvrigt i forhold til sit aktivitetsniveau. 

 

 

 

OPLÆSNINGSAPPARAT 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Meget stærkt svagsynede eller blinde borgere, der ikke kan opnå 

læsning ved hjælp af forstørrelse og som ikke er computerbrugere. 
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OPLÆSNINGSAPPARAT 

 

Indhold  - Oplæsningsapparat (scanner til trykt tekst som så oplæses via 

syntetisk tale) 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgere selvstændigt kan læse fx post og anden trykt tekst. 

 

 

 

PENFRIEND 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde og meget stærkt svagsynede borgere. 

 

Indhold  - Penfriend (Lydmærkningspen) 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet 

 

Borgeren skal selv bekoste mærkater og batterier. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren fortsat kan holde styr på indhold i diverse emballager. 

 

 

 

PROGRAM TIL INDSCANNING AF TEKST TIL BRUG FOR OPLÆSNING 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 113 stk. 5 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 
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PROGRAM TIL INDSCANNING AF TEKST TIL BRUG FOR OPLÆSNING 

 

Målgruppe Blinde og stærkt svagsynede borgere med behov for læsning af trykt 

materiale, breve, bøger mv. 

 

Indhold  - OCR-program (Program til indscanning af tekst til brug for 

oplæsning) 

- Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation i 

hjemmet. 

- Undervisning i brugen af hjælpemidlet 

 

Udstyret kræver installation på PC med kompenserende programmer 

(skærmlæser, tale og Word). 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens §113. stk. 5 

og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan læse sin post og/eller skriftligt materiale 

(bøger, aviser mv.) som ikke findes i elektronisk form. 

 

 

 

PUNKTDISPLAY 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde borgere med behov for at læse og skrive punkt. 

 

Indhold  - Punktudstyr til brug sammen med PC/tablet 

- Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation. 

- Undervisning i brugen af hjælpemidlet. 

 

Udstyret tilsluttes PC/tablet hvor der skal være installeret 

skærmlæser/kompenserende programmer.  

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At borgeren kan benytte punktskrift som skriftsprog samt til læsning. 
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PUNKTNOTATAPPARAT 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde borgere med behov for skrivning, læsning, kalender, huskelister. 

Blinde borgere med behov for læsning af bøger på punkt. 

 

Indhold  - ”Blindecomputer” med punktdisplay 

- Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, opsætning. 

- Undervisning i brugen af hjælpemidlet 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren kan organisere sin hverdag. 

At borgeren kan deltage i møder, arbejdsgrupper mv. 

At borgeren kan læse i lighed med normalt seende (ikke afhængig af 

syntetisk tale eller anden oplæsning) 

 

 

 

PUNKTSKRIFTSPRINTER / PERKINSMASKINE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde borgere med behov for at læse og skrive punktskrift. 

Borgere med behov for afmærkning med punktskrift. 

 

Indhold  - Punktskriftsprinter / Perkinsmaskine 

- Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation. 

- Undervisning i brugen af hjælpemidlet. 

 

Printeren skal tilsluttes PC hvor der skal være installeret 

skærmlæser/kompenserende programmer. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At borgeren kan benytte punktskrift som skriftsprog samt til læsning. 
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PUNKTSKRIFTSPRINTER / PERKINSMASKINE 

 

At borgeren kan afmærke og dermed organisere ”hvad som helst”. 

 

 

 

SKRIVERAMME 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Stærkt svagsynede eller blinde borgere. 

 

Indhold  - Skriveramme (Plade af plastik med ramme og taktile snore, der 

markerer linjerne) 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

-  

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren fortsat vil kunne skrive fx breve, kort osv. i hånden. 

 

 

 

SKRÅPLADE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 113 stk. 5 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere med behov for understøttelse af korrekt 

læseafstand for bedre at kunne anvende lupløsninger. 

 

Indhold  - Skråplade, bordmodel  

- Skråplade, gulvmodel 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 
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SKRÅPLADE 

 

 

Formål Sikre korrekt læseafstand og vinkel til materialet. 

 

 

 

STØTTESTOK MED SVAGSYNSMARKERING 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere, der har brug for støtte ved gang 

 

Indhold  - Højre- eller venstrehånds støttestok 

- Korrekt indstilling af længde 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

 

Borgeren betaler selv ved udskiftning af dupsko. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112, og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

Formål At give borgeren mulighed for at færdes i og omkring sit nærmiljø, og i 

øvrigt i forhold til sit aktivitetsniveau. 

 

 

 

SVAGSYNSTASTATUR 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede borgere der har behov for ekstra synlig skrift på tastaturet. 

Når vores ”normale” afmærkning ikke rækker. 

 

Indhold  - Svagsynstastatur (tastatur med stor skrift på tasterne) 

- Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation. 

- Undervisning i brugen af hjælpemidlet. 
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SVAGSYNSTASTATUR 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. 

 

Formål At borgeren kan betjene en PC 

 

 

 

SÆRLIGE SKÆREKNIVE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde og svagsynede borgere, der ikke kan bringes til at skære fx brød 

ved hjælp af kompenserende teknik. 

 

Indhold  - Dux-kniv med styreskinne (højre-/venstre hånd) 

- Gustavsberg kniv med skærekasse 

- Afprøvning af egnet skærekniv 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan skære fx brød. 

 

 

 

TALENDE HUSHOLDNINGSVÆGT 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Blinde og svagsynede borgere. 

 

Indhold  - Talende husholdningsvægt (med syntetisk tale) 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet. 
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TALENDE HUSHOLDNINGSVÆGT 

 

 

Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan afveje madvarer uden synskontrol. 

 

 

 

URE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges som udlån. 

 

Målgruppe Svagsynede eller blinde borgere, der ikke kan aflæse klokken på et 

almindeligt ur. 

 

Indhold  - Talende ur med og uden datofunktion og angivelse af tidspunkt 

på døgnet. 

- Armbåndsur med tale 

- Armbåndsur eller lommeur med punkt 

- Punktvækkeur 

- Undervisning i brug af hjælpemidlet 

 

Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. 

 

Tildelingskriterier Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens § 112 og 

som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af 

hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige 

af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau 

 

Formål At borgeren uafhængigt kan orientere sig om tidspunkt på døgnet. 

 

 

  



 

 

 
 

SIDE 80/86 

 

 

 

BOLIGINDRETNING 

 

DØR OG VINDUESÅBNER OG -LUKKER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 116 

 

Type Boligindretning – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere, som har væsentlig nedsat kraft, balance og bevægelighed og 

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

 

Indhold  - Vinduesåbnere og lukkere, manuelle  

- Vinduesåbnere og –lukkere, elektriske  

- Døråbnere, elektriske 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal ikke ved egen hjælp kunne åbne og lukke et 

vindue eller en dør i egen bolig. 

• Der etableres kun dør og 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. 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan åbne/lukke vindue og/eller dør i egen 

bolig. 

 

 

 

DØRTRIN - FJERNELSE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 116 stk. 1 

 

Type Boligindretning – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere som på grund af nedsat mobilitet ikke selvstændigt kan forcere 

dørtrin med rollator og eller kørestol og hvor kiler ikke er tilstrækkeligt. 

 

Indhold  - Fjernelse af dørtrin ved autoriseret håndværker 

 

Der yder ikke reetablering i ejerbolig 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal have et dagligt behov for at kunne komme imellem stue, 

køkken, bad og soveværelse eller adgang til boligen.  
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DØRTRIN - FJERNELSE 

 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan komme rundt i egen bolig i nødvendige 

rum. 

 

 

 

DØRTRIN - UDLIGNING 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112  

Arbejdsmiljøloven §15  

 

Type Genbrugshjælpemiddel – bevilges til udlån 

 

Målgruppe Borgere som på grund af nedsat mobilitet ikke selvstændigt kan forcere 

dørtrin med rollator og eller kørestol 

 

Indhold  - Løse og faste kiler 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have et dagligt behov for at kunne komme 

imellem stue, køkken, bad og soveværelse eller adgang til 

boligen.  

 

Formål At borgeren selvstændigt kan komme rundt i egen bolig i nødvendige 

rum. 

At sikre at personalet kan arbejde sikkerhedsmæssigt og 

sundhedsmæssigt forsvarligt.  

 

 

 

GELÆNDER  

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 113 stk. 3 (50/50) 

 

Type Forbrugsgode – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere der har behov for støtte i begge sider ved gang på trapper  

 

Indhold  - En 43 mm rundstok monteret i vægholdere 

 

Der skal påregnes en egenbetaling på 50% af den samlede udgift.  
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GELÆNDER  

 

Tildelingskriterier Borgeren skal have behov for at færdes på trapper flere gange 

ugentligt. 

 

Formål At borgeren selvstændigt og sikkert kan færdes på trapper 

 

 

 

GELÆNDER- SÆRLIG UDFORMNING 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 116 stk. 1 

 

Type Boligindretning - bevilges til eje 

 

Målgruppe Borgere hvor det er nødvendigt med en særlig udformning af gelænder 

og hvor gelænderet er fastgjort på en særlig måde. 

 

Indhold  - Gelænder i træ eller jern, fastmonteret eller støbt. 

 

Tildelingskriterier Gelænderet skal være nødvendigt for at borgeren selvstændigt kan 

færdes ind og ud af egen bolig flere gange om ugen 

 

Formål At borgeren selvstændigt kan benytte badeværelset på 1. sal. 

 

 

 

HØJDEJUSTERBARE BORDE OG HÅNDVASKE 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 116 

 

Type Boligindretning – bevilges til eje 

 

Målgruppe Kørestolsbrugere, som ikke kan anvende eksisterende køkken og 

håndvask. 

Indhold  -  Højdejusterbart bord og køkkenelementer  

-  Højdejusterbar håndvask 

 

Genbrug af eksisterende køkkenelementer vurderes i det enkelte 

tilfælde. Borgeren står selv for udgiften til drift og vedligeholdelse. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren varetager selvstændigt dagligt og i væsentlig omfang 

køkkenopgaver. 

• Det er en forudsætning at borger bliver selvhjulpen. 
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HØJDEJUSTERBARE BORDE OG HÅNDVASKE 

 

• Husstandens samlede ressourcer samt det samlede behov for 

personlig støtte indgår i vurderingen. 

 

Formål At borgeren bliver selvhjulpen omkring køkkenopgaver.  

At borgeren bliver selvhjulpen ved håndvask. 

 

 

 

LØFTEPLATFORM 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 116 

 

Type Boligindretning – bevilges til eje 

 

Målgruppe Kørestolsbrugere, som på grund af niveauforskelle ikke kan komme ind 

og ud af boligen eller til nødvendige rum i hjemmet. 

 

Indhold  - Løfteplatform 

 

Såfremt boligen kan indrettes således, at alle nødvendige funktioner, 

kan foretages på en etage, bevilges der ikke løfteplatform. 

Service og reparation er egen udgift 

Der kan laves aftale med kommunen om tilbagelevering 

 

Tildelingskriterier Borgere, der flere gange ugentlig har behov for at komme på flere 

etager eller komme ind og ud af boligen. 

 

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

niveauforskelle. 

 

 

 

PERSONLØFTER - STATIONÆR 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 116 

Arbejdsmiljøloven § 15 stk. 1 

 

Type Boligindretning – bevilges som udlån 

 

Målgruppe Borgere som ikke har ståfunktion og/eller ikke kan samarbejde om 

forflytning. 
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PERSONLØFTER - STATIONÆR 

 

Indhold  - Stationær personløfter 

 

Tildelingskriterier • Forflytning med en mobil personløfter skal ikke være muligt. 

 

Formål At borgeren kan forflyttes. 

At sikre sundhedspersonalets arbejdsforhold. 

 

 

 

STØTTEGREB, TOILETSTØTTER OG VÆGBØJLER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 112 

Arbejdsmiljøloven §15 

 

Type Boligindretning – bevilges til eje 

 

Målgruppe Borger der har nedsat balance og/eller manglende styrke i ben og som 

ikke selvstændigt kan stå sikkert i badet eller rejse sig fra toilettet. 

Borgere der ikke kan færdes selvstændigt og sikkert på trapper.  

 

 

Indhold  - Løse greb og toiletstøtter der monteres i væg eller mur. 

- Opsættes af kommunen 

 

Der foretages ikke reetablering. 

 

Tildelingskriterier Borgeren skal flere gange om ugen have behov for bad, støtte ved 

toilet og behov for selvstændigt at kunne færdes ind og ud af egen 

bolig.  

 

Formål At borgeren selvstændigt kan udføre ovenstående aktiviteter. 

At sikre at personalet kan arbejde sikkerhedsmæssigt og 

sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 

 

 

TRAPPELIFT/STOLELIFT 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 116 stk. 1 

 

Type Boligindretning – bevilges til eje 
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TRAPPELIFT/STOLELIFT 

 

Målgruppe Borgere der ikke kan færdes på trapper og som har eneste bad og toilet 

mulighed på 1. sal.  

Borgere er ikke i målgruppen til trappelift/stolelift hvis alle nødvendige 

aktiviteter kan indrettes så de kan foretages i stueetagen. 

 

Indhold  - Stol der kører på skinner over trin 

 

Der foretages ikke reetablering i ejebolig. 

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal have et dagligt behov for at komme på et 

badeværelse på 1. sal og skal ikke kunne komme det på anden 

vis. 

• Borgeren skal selvstændigt kunne varetage aktiviteter på 

badeværelset 

• Borger skal selvstændigt kunne forflytte sig til og fra stolelift 

 

Formål At gøre borgeren i stand til selvstændigt at benytte badeværelset på 1. 

sal. 

 

 

 

TOILETSTØTTER 

 

Lovgrundlag  

 

Lov om social service § 116 

 

Type Boligindretning – bevilges til eje 

 

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

 

Indhold  - Toiletstøtter, væg- og/eller gulvmonteret  

 

Tildelingskriterier • Borgeren skal blive helt eller delvis selvhjulpen ved forflytning til 

og fra toilet. 

• Toiletsæde med armlæn skal ikke kunne anvendes. 

 

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

forflytte sig til og fra toilettet. 
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