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Kvalitetsstandard for Førerhunde

Ydelsestype

Førerhunde til blinde

Visitationskompetence

Myndighed, Sundhed &Omsorg

Lovgrundlag

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

Hvad indgår i ydelsen
Hvem kan modtage
ydelsen

Anskaffelse af førerhund,-engangsbeløb
Årlige driftudgifter ydes med et fast beløb, jf.fast aftale
med KL
Borgere med nedsat syn svarende til 1/60
•
•

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
• Der skal foreligge en positiv og velbegrundet skriftlig
anbefaling fra Dansk Blindesamfund eller Brugernes
Førerhundeordning
• Der skal være et behov for at kunne færdes ud over
brug af almindelig mobillity
• Hvis borgeren ikke kan benytte almindelig mobillity
•
Borgeren skal have selvstændige, formålsbestemte
aktiviteter flere gange ugentlig,f.eks job, uddannelse,
indkøb, foreningsarbejde og lignende
•
Borgeren skal selvstændigt være i stand til at
varetage at have en hund
•

Formålet med ydelsen

Tildelingskriterier

Kvalitetsmål

At borgeren kan færdes selvstændigt til og fra
formålsbestemte aktiviteter

Leverandør

•
•

Dansk Blindesamfund
Brugernes Førerhundeordning

Frit leverandørvalg

Ja

Hvad koster ydelsen
Jf. gældende lov og
bekendtgørelse

Gældende takster efter aftale med KL til dækning af drift

Særlige forhold

•
•

Det er en forudsætning at borgeren deltager i et
kursus afholdt af Dansk Blindesamfund eller Brugernes
Førerhundeordning
Hvis der er ydet andre støtteordninger,f.eks
ledsageordning eller lignende,kan disse ordninger
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•

•

Klagemulighed

bortfalde ved bevilling af førerhund
Borgeren skal være opmærksom på, at der i
Almennyttige Boligselskaber,hvor der ikke er tilladelse
til at holde hund, skal han/hun selv søge om
dispensation herfor. Tilladelsen skal foreligge inde der
gives bevilling
Ved genplacering af en førerhund gælder KL`s
refusionsaftale.Refusionsaftalen bygger på, at en
førerhund har en forventet levetid på 8 år

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