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Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, biler &
boligindretning
Denne del beskriver Næstved Kommunes indsatskatalog på hjælpemiddelområdet.
Indsatskataloget er en detaljeret beskrivelse af de ydelser som tilbydes Næstved Kommunes
borgere, og er således et udtryk for det politiske serviceniveau.
Indsatskataloget skal ses i sammenhæng med indsatskatalogerne på træningsområdet, på
personlig pleje og praktisk bistand, på sygeplejeområdet og på boligområdet. Myndigheden
anvender indsatskatalogerne i kombination i den rehabiliterende tankegang som al hjælp
tilrettelægges ud fra.
Det betyder, at Myndigheden altid arbejder på at kompensere ud fra mindste
indgrebsprincippet, og med sigte på at give alle borgere med behov for hjælp, mulighed for at
genvinde færdigheder, som understøtter at de kan opnå uafhængighed af hjælp og deltagelse i
hverdagslivet.
Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning er
at medvirke til, at du får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt og i størst
mulig grad gøre dig uafhængig af andres bistand i dagligdagen.
Målgruppen for støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning er borgere med
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jævnfør Servicelovens §§ 112, 113, 114 & 116.
Ifølge
fysisk
1.
2.
3.

§ 112 stk. 1 skal kommunen yde støtte til hjælpemidler til borgere med varigt nedsat
eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
er nødvendig for at den pågældende kan udøve et erhverv.

§ 112 vedrører hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse.
Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 2: Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som
ansøgeren har anskaffet, inden bevilling er givet.
Frit Valg - Hjælpemidler
Der er mulighed for at benytte en anden leverandør end den, som kommunen foreslår.
Du har også mulighed for at købe et dyrere hjælpemiddel end det, der er bevilget af
kommunen. Hvis du ønsker at gøre brug af Frit Valg, vil du højest få refunderet det beløb, som
kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos leverandøren. Støtten ydes efter
regning dog højest svarende til prisen på det hjælpemiddel, som kommunen har vurderet som
det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Din adgang til Frit Valg gælder ikke, hvis
kommunen kan stille et fuldstændig identisk hjælpemiddel til rådighed.
Du skal selv give kommunen besked, hvis de ønsker brug af Frit Valg.
§ 113 vedrører forbrugsgoder, der er defineret ved at være produkter, der er fremstillet og
som forhandles bredt med den almene befolkning som målgruppe.
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Der vil som oftest være en egenbetaling på 50 % af et standardprodukt.
For bevilling af forbrugsgoder efter Servicelovens § 113 skal betingelserne i § 112, stk. 1 være
opfyldt.
§ 114 vedrører støtte til køb af bil til borgere, med en varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der i væsentlig grad
1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil, eller
3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet,
som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.
§ 116 vedrører boligindretning/-ændringer i hjemmet, som er nødvendige for at gøre
boligen bedre egnet som opholdssted for dig.
Visitationskriterier til §§ 112, 113 og 116
Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning vurderes efter Servicelovens §§
112, 113 og 116 samt tilhørende Bekendtgørelse og Vejledning.
Visitationskriterierne kan overordnet beskrives ud fra følgende principper; varighed,
væsentlighed og bedst & billigst egnet.
Med varighed forstås dels, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af
funktionstabet samt at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den
nedsatte funktionsevne.
Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller
afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse,
eller er nødvendig for at borgeren kan udøve et erhverv.
Med bedst og billigst egnet forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og
billigste hjælpemiddel, som kompensere for den nedsatte funktionsevne.
Visitationskriterier til § 114
Bevilling af støtte til køb af bil vurderes efter Servicelovens § 114 samt tilhørende
Bekendtgørelse og Vejledning.
Afgrænsning til anden lovgivning
Hjælpemidler, der er til fælles brug for beboere i et botilbud for voksne (ikke plejeboliger), en
daginstitution, en klub eller en døgninstitution for børn og unge, stilles til rådighed af det
pågældende sted. Det kan f.eks. dreje sig om senge med almindelige plejesengsfunktioner,
badeværelses- og toiletindretning med toiletforhøjer, bade/bækkenstole, ramper,
transportstole, teleslyngeanlæg.
Hjælpemidler som er nødvendige for at kunne udøve et bestemt erhverv - se Vejledningen i
afsnittet vedrørende afgrænsning mellem hjælpemidler efter Serviceloven og hjælpemidler
efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Hjælpemidler, der er en forudsætning for overhovedet at være i erhverv og bevare tilknytning
til arbejdsmarkedet, bevilges efter § 112.
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Hjælpemidler/behandlingsredskaber der er behov for i forbindelse med behandling på
sygehuset varetages af sygehuset/Regionen. Se Vejledning eller Cirkulære om afgrænsning af
behandlingsredskaber.
Hjælpemidler til brug i skolen og til brug i hjemmet i forbindelse med lektielæsning varetages
af skolen efter Lov om Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Vedrørende Kommunikationshjælpemidler og Synshjælpemidler vurderes disse efter
gældende lov i samarbejde med henholdsvis Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) og
Synscentralen.
Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen ved at skrive eller ringe til Næstved Kommune inden 4 uger
efter, at du har modtaget afgørelsen. Klagen skal sendes til Næstved Kommune, Center for
Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Hvis du har digital post, kan klagen
også sendes via www.e-boks.dk.
Herefter vil Næstved Kommune vurdere afgørelsen igen. Hvis Næstved Kommune fastholder
afgørelsen sendes klagen og sagen til Ankestyrelsen.
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Diabetes hjælpemidler
§112 Diabeteshjælpemidler, insulin – injektionsbehandling

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør

Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes, samt forestå
sin behandling.
At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at
borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige
funktioner.
Diabetikere, der har behov for insulin- eller
injektionsbehandling.
• Der skal foreligge dokumentation fra læge eller
sygehus om behov.
• Teststrimler til blodsukkermåling
• Teststrimler til ketonmåling ved behov.
• Lancetter
• Insulinpen
• Injektionskanyler til engangsbrug
• Injektionskanyler til flergangsbrug
• Insuflon til børn under 18 år, hvis der er læge
dokumentation på behovet
• Emlaplaster til børn under 18 år, hvis der er lægelig
dokumentation på behovet
• 50% af udgiften til et standard blodsukkerapparat
Der fremsendes kopi af bevilling til borger sammen med et
orienteringsbrev (diabetesbrev). Samtidig fremsendes kopi
af bevilling til leverandør, der varetager det videre i forhold
til oplysning om bestilling og udlevering.
• Insulin, injektionsmedicin og tabletter
• Insulinpumper
• Teststrimler til ikke bevilgede blodsukkerapparater
eller ekstra apparater
• Druesukker
• Kogebøger
• køletaske
• kostvejledning
• Kanyleboks
• Sensorer til minilink
• Emla plaster til blodprøvetagning
Næstved Kommune har leverandøraftale med ReaMed A/S,
Sundbyvej 19, 7752 Snedsted Tlf. nr. 9793 4600.
Der er ikke frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger vil blive indhentet efter
behov.
Der skal foretages en individuel opfølgning for unge når de
fylder 18 år.
Løbende bevilling, ny fremsendes kun ved ændring af
behandling.
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§112 Diabeteshjælpemidler - Glukosemålingssystem ifb. diabetes

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes, samt forstår
at vurdere målingen og drage konsekvens heraf
At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at
borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige
funktioner.
• Voksne velregulerede diabetikere, insulinbehandlede
For voksne velregulerede diabetikere, som ikke har behov
for instruktion og assistance til at anvende
glukosemålingssystemet hjemme, vil
glukosemålingssystemet være et hjælpemiddel. Her er det
afgørende, at produktet giver en yderligere afhjælpning af
følgerne af sygdommen. Det er fx tilfældet, hvor
der er uheldige følger ved anvendelsen af de almindelige og
formentlig billigere hjælpemidler.
•

Hvilke kriterier indgår i ydelsen

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Genbevilling

Væsentlighedsvurdering

Kommunen bevilger i medfør af hjælpemiddelbekendtgørelsen injektions- og testmateriale, hjælp til
anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
Vurderer kommunen, at glukosemålingssystemet er et
hjælpemiddel for borger, vil det bero på en
konkret og individuel vurdering, om produktet i væsentlig
grad yderligere end det allerede bevilgede injektionsog testmateriale kan afhjælpe borgerens varige følger af
den nedsatte funktionsevne.
• Der skal foreligge dokumentation fra læge eller
sygehus om behov. Såfremt måleapparatet i den
enkelte sag betragtes som led i
behandling er det en sygehusudgift
• 50 % af udgiften til måleapparatet
• Sensorer, 28 stk. årligt.
Der fremsendes kopi af bevilling til borger. Samtidig
fremsendes kopi af bevilling til leverandør, der varetager det
videre i forhold til oplysning om bestilling og udlevering.
• Der ydes ikke tilskud til udgifter som følger af brug af
apparatet, fx drift, rengøring og vedligeholdelse
Næstved Kommune har en fast prisaftale med Abbott
Emdrupvej 28, 2100 København Ø
Der er en egenbetaling på 50 % af måleapparatets pris
Supplerende oplysninger vil blive indhentet efter behov.
Der skal søges om sensorer en gang årligt.
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§112 Diabeteshjælpemiddel tabletbehandlet

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

At borgeren selv kan kontrollere / styre sin behandling af sin
diabetes.
At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at
borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige
funktioner.
Diabetikere, der har behov for
• For tabletbehandling, hvis lægen skønner det er
nødvendig med jævnlig måling af blodsukkeret
Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus om
behov.
• Teststrimler, til standard blodsukkerapparat
• Lancetter
Der ydes tilskud op til 150 stk. standard teststrimler og
standard lancetter årligt.

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Genbevilling

Der fremsendes kopi af bevilling til borger sammen med et
orienteringsbrev (diabetesbrev). Samtidig fremsendes kopi
af bevilling til leverandør, der varetager det videre i forhold
til oplysning om bestilling og udlevering.
• Tabletter
• Blodsukkerapparat
• Druesukker
• Kogebøger
• Køletaske
• Kostvejledning
• Kanyleboks
Der kan ikke ydes tilskud til diabeteshjælpemidler til
borgere, der bor på plejecentre eller lignende, hvor opgaven
varetages af plejepersonale der drager de nødvendige
konsekvenser af målingerne jf. principafgørelse nr. 14-13.
Næstved Kommune har leverandøraftale med ReaMed,
Sundbyvej 19, 7752 Snedsted. Tlf. nr. 9793 4600.
Der er ikke frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
Løbende bevilling, ny fremsendes kun ved ændring af
behandling.
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Kompressions hjælpemidler
§112 Kompressionsbandager

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

Genbevilling

At kompensere for funktionstab grundet svære, varige
ødemer.
At borgerens funktionsevne i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner.
Borgere med svære varige kredsløbslidelser.
At der er tale om
• Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter
behandling
• Varige følger efter blodprop i arme/ben
• Varige hævelser pga. følger efter strålebehandling
• Kronisk ødem (væske) pga. utilstrækkelig funktion af
vener
Der kræves dokumentation fra egen læge, speciallæge eller
sygehus med beskrivelse af klasse og længde på
kompressionsstrømper.
Kompressionsstrømper i standardfarve til
• Arme
• Ben
• Hænder
1 par/stk. + 1 par/stk. til skifte
Kompression BH/vest, skjorte
1 stk. + 1 stk. til skifte.
• Reparation
• Ekstra udgift pga. kulørte Kompressionsstrømper
• Kompressionsstrømper med behandlende effekt,
herunder sølvtråd
• Støttestrømper
• Gummihandsker
• Strømpepåtager, herunder easyslide
• Kompressionsstrømper som led i behandling af DVT,
der henvises i den forbindelse til sygehuset,
sygehuset Jf. Indenrigsministeriets cirkulære nr. 9079 om
afgrænsning af behandlingsredskaber af 22. februar 2013
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren. Men der kan være en
merudgift hvis der vælges en strømpe udover standarden.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
Som arbejdsredskab til plejen:
• Gummihandsker til påtagning af strømper findes på
sygeplejedepotet.
• Borger der ikke har hjemmepleje skal selv indkøbe
gummihandsker, strømpepåtager eller lignende.
Borgere der kan blive selvhjulpne ved brug af
strømpepåtager kan ansøge visitator om en bevilling.
Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
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§112 Kompressionsudstyr

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)

At kompensere for nedsat lymfefunktion, hvor der er tale
om et kronisk lymfeødem, uden det skyldtes metastaser fra
brystcancer og hvor sygehusbehandlingen herfor er ophørt.
At borgerens funktionsnedsættelse i væsentlig grad bliver
forbedret, således at borgeren selvstændigt kan varetage
sine daglige funktioner.
Borgere der selvstændigt kan afhjælpe sit kroniske
lymfeødem.
Der skal foreligge lægelig dokumentation for at
sygehusbehandlingen / genoptræningen er ophørt.
Der skal desuden foreligge en beskrivelse af, i hvilken
udstrækning kompressionsudstyret afhjælper den daglige
funktionsnedsættelse.
Effekten af dag- /natbandager skal være vurderet før der
kan bevilges kompressionsudstyr.
• Pulserende kompressionssystem/pumpe, arm
• Pulserende kompressionssystem/pumpe, ben
• Manchetter til arm eller ben
• Reparation
• Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af
apparatet, fx drift, rengøring eller vedligeholdelse
under serviceeftersyn.
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
Kompressionsudstyr der anvendes som led i behandling eller
som forebyggende behandling ved operation, betegnes som
et behandlingsredskab der udlånes af sygehusvæsnet.

Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

Efter behov.
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Proteser
§112 Arm- og benproteser

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Andet
(oplysninger til borger)

At erstatte et manglende arm / ben.
At borgerens aktuelle funktionsnedsættelse bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan færdes og varetage
sine daglige funktioner.
Borgere der mangler hele eller del af arm / ben.
At borger er fundet proteseegnet, og vil blive væsentlig
afhjulpet ift. Det aktuelle funktionsniveau pga. amputation.
• Protese m. tilbehør ex. sleeve, liner, manchetter mv.
• Protesestrømpe
• Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af
protesen, fx drift, rengøring eller vedligeholdelse
herunder serviceeftersyn
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren.
Vi indhenter dog et tilbud nr. 2 på den egnede protese, fra
anden leverandør, før endelig bevilling udstedes.
Der vil i den forbindelse kunne blive tale om en
egenbetaling, såfremt tilbud nr. 2 er billigere end det fra
borgerens valgte leverandør.
Supplerende lægeoplysninger, oplysninger fra
træningsterapeut, samt fra andre relevante
samarbejdspartnere eks. Center for Arbejdsmarked vil blive
indhentet efter behov.
Vi indhenter et tilbud nr. 2 på den egnede protese, fra
anden leverandør, valgt af Næstved Kommune, før endelig
bevilling udstedes.
Det kan i nogen tilfælde være nødvendigt at sende borgeren
til en ny vurdering fra anden bandagist, som vælges af
Næstved Kommune.
Der vil i den forbindelse kunne blive tale om en
egenbetaling, såfremt tilbud nr. 2 er billigere end det fra
borgerens valgte leverandør.
Som afsæt i Næstved Kommunes samarbejde og beslutning
grundlag og muligheder, er det vigtigt, at borgeren er
orienteret om:
• At bevilling af en protese sker med afsæt i
servicelovens § 112. Denne giver lovhjemmel til at
kompensere borger i forhold til dagligdagen, og
generelle tilknytning til arbejdsmarkedet.
• At lovgivningen ikke inkludere fritidsaktiviteter som
et parameter for, at der kan ydes en dyrere protese,
der matcher fritidsaktivitetens behov.
• At nye produkter på markedet ikke er grundlag for
bevilling af dyrere løsninger.
• At den endelige afgørelse træffes af Team
hjælpemidler-visitationen.
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Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

•

At formålet med et hjælpemiddel er at afhjælpe de
varige følger af en nedsat funktionsevne. Der kan
derfor ikke bevilliges hjælpemidler med henblik på at
forbedre, vedligeholde eller hindre forringelse af de
aktuelle funktionsniveau. Ligesom der ikke kan ydes
tilskud på grund af behov for smertelindring eller i
træningsøjemed.

•
•

Nødvendig reparation / tilretning
Computerknæ/C-walk-fod kan i nogen tilfælde
bevilliges efter en konkret individuel vurdering af
behovet og aktivitetsniveau
Der ydes normalt ikke tilskud til en ekstra protese,
der kan dog efter en individuel konkret vurdering
forekomme undtagelser.

•

Genbevilling

Når protesen er slidt op, eller ved varige forandringer af
arm-benstump, som ikke kan afhjælpes med
tilretninger.
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§112 Brystproteser

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At erstatte et manglende bryst.
At kompensere for det manglende bryst.
Borgere der har fået bortopereret det ene eller begge
bryster, helt eller delvist.
Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus for
behovet.
• Brystprotese
• Delprotese
• Brystvorter
Der ydes tilskud til 1 stk. brystprotese årligt
• Protese BH
• Badedragter
• Brystproteser der indopereres
Næstved Kommune har leverandøraftale med Forssling &
Co. Industrivej 1. 4180 Sorø.
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Ved valg af anden leverandør end kommunens valgte, kan
der blive en egenbetaling.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
Derudover kan der bevilges ny protese ved væsentlige
kropsændringer.
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Ortoser/Bandager/skinner
§112 Benskinner/Ankelbandager

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)

Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner.
Borgere med et varigt behov for skinne for at kunne udføre
funktioner i dagligdagen.
Der skal foreligge lægelig dokumentation for borgerens
funktionsnedsættelse.
• Dropfodsskinne
• Crusskinner
• Stabile ankelbandager
• FES - Funktion elektronisk stimulering.
• Nat/Hvileskinner
• Skinner til brug ved sport
• Elastiske ankelbandager v/ overanstrengelser
• Skinner/bandager til træning/behandling
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Hvis skinnen ikke kan anvendes i almindeligt fodtøj, skal det
vurderes, om fodtøjet kan tilrettes eller hvorvidt der kræves
ortopædisk fodtøj.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
• Reparation – efter behov
Efter behov, dog minimum med 12 måneders interval.
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§112 Fodkapsel

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)

Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion
/fodstilling.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine
daglige funktioner.
Borgere med et væsentligt, varigt behov for en fodkapsel,
for at kunne udføre funktioner i dagligdagen.
• Der skal foreligge speciallægedokumentation fra
ortopædkirurg.
• Fodkapsel
•

Fodkapsel til aflastning og i forbindelse med
sårbehandling.
• Fodkapsel til træning
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Hvis skinnen ikke kan anvendes i almindeligt fodtøj, må det
vurderes, om fodtøjet kan tilrettes eller om der skal bevilges
ortopædisk fodtøj.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
• Reparationer / Tilretninger
Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
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§112 Brokbandager

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for de gener et brok giver.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner.
Borgere med svære, varige gener som følge af brok.
Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus.
• Almindeligt brokbind / trusser (lyske, navle og
pungbrok)
• Brokbind med hul til stomi
• Nødvendig reparation / tilretning
Der bevilges 1 stk. brokbandage + 1 stk. til skifte, men ved
førstegangsbevilling henstilles til at vente 3 måneder af
hensyn til tilpasning af brokbandagen.
• Brokbandager der anvendes midlertidigt, som led i
behandling/træning, eller som forebyggende
behandling i forbindelse med operation, betegnes
som et behandlingsredskab.
• Undertøj
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
Derudover kan der bevilges nye bandager, ved
kropsændringer.
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§112 Støttekorset

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for en nedsat rygfunktion.
At borgerens funktionsevne i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner.
Borgere med svære, varige ryglidelser, der vil som
udgangspunkt ikke kunne ydes støtte til muskellidelser.
At der er tale om:
• Svære slidgigtforandringer
• Degeneration af discus i rygsøjlens lændedel
• Scoliosis
• Spondylitis ankylopoitica
• Spondylolisthesis
• Osteoporose
• Muskeldystrofi
Behovet skal konstateres og dokumenteres af en
speciallæge.
• Støttekorset (stof, plast og polstret metalramme m.
3-punktsfixering)
• Lændebælte
Der kan bevilges 1 stk. + 1 stk. til skifte
• Korset der anvendes midlertidigt, som led i
behandling/træning, eller som forebyggende
behandling i forbindelse med operation, betegnes
som et behandlingsredskab
• Undertøj
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
• Nødvendig reparation / tilretning af korset
• Tubegaze
Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
Derudover kan der bevilges nyt korset ved væsentlige
kropsændringer, ellers tilretning af korsettet.
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§112 Halskrave

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At støtte nakke/halsfunktionen.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner.
Borgere med et varigt behov for støtte / stabilisering af
nakke/halsfunktion.
Der skal foreligge læge dokumentation for behovet.
• Halskrave, blød eller fast – 1 stk. + 1 stk. skifte
• Halskrave til midlertidigt brug eller i forbindelse med
behandling/træning.
• Aflastning i forbindelse med smertelindring.
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
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§112 Skulder/albue/håndleds- og fingerbandager

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for borgerens nedsatte kraft og
bevægelighed.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner.
Borgere med varigt behov for skinne for at kunne udføre
funktioner i dagligdagen.
Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet, samt
dokumentation fra borger om hvilke væsentlige funktioner
der vil blive forbedret i hverdagen ved brug af skinne.
• Funktionsskinner / -bandager
I enkelte tilfælde kan der ydes tilskud til en skinne/bandage
til skiftebrug. (håndledsbandager, fingerbandager)
• Behandlings- og træningsskinner
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
• Reparation / Tilretning
Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
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§112 Helbensstativ

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine
daglige funktioner.
Borgere med et varigt behov for helbensstativ for at kunne
udføre funktioner i dagligdagen.
Der kan foreligge dokumentation fra speciallæge (herunder
også sygehuslæge)
• Helbensstativ
• Reparation / Tilretning
• Helbensstativ som skal anvendes til mobilisering og
træning
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Efter behov dog med min. 12 måneders interval.
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§112 Knæbandage

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner.
Borgere med et varigt behov for knæbandage for at kunne
udføre funktioner i dagligdagen.
Knæbandage kan ex. ydes ved:
• Medfødt lidelse i form af abnormt løse knæskaller
• Korsbåndsskader, hvis der er behov for permanent
brug af fx hyperekstensionshindrende bandage
• Løshed af knæskallen
Funktionsnedsættelsen skal konstateres og dokumenteres af
en speciallæge (herunder også sygehuslæge).
• Knæbandage
• Reparation / Tilretning
• Knæbandage som kun anvendes til
træning/behandlingsbrug
• Knæbandage som kun anvendes til sport/erhverv
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Efter behov dog med min. 12 måneders interval.
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Hjælpemidler til hovedbeskyttelse
§112 Hjælpemidler til hovedbeskyttelse

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for borgerens manglende evne til at
beskytte sig ved fald.
At beskytte mod hovedtraumer ved fald.
Borgere med gentagne faldepisoder med hovedtraume til
følge, eks. borgere med epilepsi og grand mal anfald (anfald
uden forvarsel).
• At borgeren er ude af stand til at tage vare på sig
selv.
• At faldtendensen ikke kan tilgodeses på anden mere
hensigtsmæssigt måde, end ved brug af
hovedbeskyttelse, ex. brug af gangredskab.
• Beskyttelseshjelm – fabriksfremstillet
• Beskyttelseshjelm – individuelt fremstillet
• Reparation
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
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Paryk
§112 Paryk

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør

Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

Genbevilling

At afhjælpe for et varigt hårtab.
At kompensere for borgerens manglende hårvækst og
dermed højne livskvaliteten
Borgere med vansirende skaldethed.
Der skal foreligge dokumentation fra en speciallæge i
hudsygdomme.
• Håndlavet paryk med syntetisk hår
• Maskinfremsstillet paryk med syntetisk hår
• Bomuldsfoer, hvis der er lægelig dokumentation
• Toupé med syntetisk hår
• Tape-tops
Der bevilges 1 stk. paryk + 1 stk. paryk til skifte
Toupé dog kun 1 stk.
• Hår for livet
• Shampoo og balsam
• Skumplasthoved samt specialbørste
• Tørklæder
• Udgift til leverandør ved eventuelle hjemmebesøg
Der er frit leverandørvalg men Næstved kommune har
indgået prisaftale med House of Waldorf, Dalgas Boulevard
59, 2000 Frederiksberg C.
Ydelsen er gratis for borgeren, men borgeren kan risikere en
egenbetaling ved valg af anden leverandør.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
• Der ydes ikke tilskud til paryk af ægte hår, med
mindre at der er speciallægelig dokumentation på, at
borgeren er overfølsom for syntetisk hår.
Almindelig forekommende hårtab anses ikke for omfattet af
de almindelige bestemmelser i bekendtgørelsen
Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
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Huddækkepræparater
§112 Huddækkepræparater

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet (oplysninger til borger)

At dække stærkt skæmmende hud forandringer på hoved og
hals.
At højne borgerens livskvalitet
Borgere med varigt stærkt skæmmende modermærker og
ardannelser på hoved og hals, samt hjælp til
hudbeskyttende cremer til anvendelse på hoved og hals
efter hudtransplantationer eller forbrændinger.
Der skal foreligge dokumentation fra en speciallæge i
hudsygdomme.
• Huddækkepræparater – efter lægelig anvisning
• Hudbeskyttende cremer
• Receptpligtige præparater
• Rensecreme
• Skintonic
• Dag- og natcreme
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Bemærk: På ansøgningsskemaet skal anføres, hvilke
hudpræparater, der søges samt forventelig forbrug til et
kvartals forbrug.
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

Efter behov.
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Stomi
§112 Stomihjælpemidler

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

At kompenserer for en varig nedsat tarmfunktion.
Sikre at borgeren kommer af med sine udskillelser efter
operation for stomi.
Borgere der har fået foretaget en af følgende operationer:
• Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen)
• Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen)
• Urostomi (kunstig udføring af urinveje)
• Der skal foreligge lægelig dokumentation for at
sygehusbehandlingen er ophørt, og at der er tale om
en permanent anlagt stomi.
• Stomiposer
• Stomiplader
Der fremsendes løbende bevilling til borger sammen med et
orienteringsbrev (stomibrev). Der bliver samtidigt sendt
kopi af bevilling til leverandøren, der varetager det videre i
forhold til udlevering.
• Klæbefjerner
• Kantsikring
• Hudplejemidler
• Hudservietter/nonvowen
Ovenstående bevilges ikke som udgangspunkt, men kan
efter lægelig dokumentation bevilges i nogle situationer.
Nedenstående bevilges som udgangspunkt aldrig.
• Smørende deodorant
• Vatpinde
• Plast- eller gummihandsker
• Normale hudcremer
• Affaldsposer
• Stomisaks
Der er frit leverandørvalg, men Næstved Kommune har pt.
en leverandøraftale med Kirstine Hardam A/S, Måbjerg
Skolevej 48, 7500 Holstebro.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Borgeren kan dog risikere en egenbetaling ved valg af en
anden leverandør end den af kommunens valgte.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Løbende bevilling.
Genbevilling
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§112 Laryngec- og Tracheostomi

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

Genbevilling

At kompensere for nedsat funktionsevne ifm. fjernelse af
strubehoved og stemmelæber, eller indsættelse af kanyle i
luftrøret.
At afhjælpe borgerens funktionsnedsættelse i væsentlig
grad.
Borgere der har fået foretaget en af følgende operationer:
• Laryngectomi
• Tracheostomi
• Der skal foreligge lægelig dokumentation for at
sygehusbehandlingen er ophørt, og at der er tale om
en permanent anlagt Laryngectomi / tracheostomi.
• Stomaplaster
• HME kasette
• Ventilbørste
• Renseservietter
• Brusebeskytter
• kanylebørste
• Kanylerem
• Kanyle
• Beskyttelseskraver / tørklæder som anvendes af
kosmetiske årsager.
Der er frit leverandørvalg.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
Vedrørende stemmevibrator, henvendelse til VISP,
Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved tlf.: 5588 6900
Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til beskyttelseskraver
i en periode ved nyanlagt tracheostomi, da tracheostomien
evt. skal tilføres fugt.
Løbende bevilling, ny bevilling fremsendes kun ved ændring
af behov.

28

Fodtøj
§112 Fodindlæg

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for borgerens svære varige foddeformitet.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner.
Borgere med svære varige foddeformiteter.
Borgeren skal opfylde en eller flere af følgende indikationer:
• Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter.
• 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 samtidigt dårlig blodomløb, fx
klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder
på mellemfodsknoglerne.
• Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger (coalitio),
svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler,
kroniske ledbetændelser eller leddegigt.
• Erhvervet platfod som følge af degeneration.
• Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
• Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad
efter særlig begrundelse, f. svært fikseret platfod,
svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt
knogleskørhed (ostergenesis imperfecta). Der kan
således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig
platfod eller blød platfod hos børn.
Funktionsnedsættelsen skal konstateres og dokumenteres af
en speciallæge i ortopædi / reumatologi.
• Ortopædiske fodindlæg – 1 par
• Diagnoser der ikke er omfattet af ovenstående
indikationer ex. behandling af hælsporer
Der er frit leverandvalg, men Næstved Kommune har
indgået leverandøraftale med Sahva, Ndr. Farimagsvej 16,
4700 Næstved, Tlf. nr. 7011 0711.
Ved valg af anden leverandør end kommunens valgte, kan
der blive en egenbetaling.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.
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§112 Forhøjelser

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At afhjælpe borgerens benlængdeforskel.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige
funktioner.
Borgere med et vedvarende behov for forhøjelser.
• Der skal foreligge dokumentation fra læge eller
sygehus.
• Forhøjelser på 2 cm eller derover
Ved førstegangsbevilling kan der ydes tilskud til 2 stk.
forhøjelser.
Derefter 1 stk. hver 18. måned
• Forhøjelser/hælforhøjelser under 2 cm (kan normalt
afhjælpes med et almindeligt fodindlæg.
Der er frit leverandørvalg, men Næstved kommune har
indgået leverandøraftale med Sahva, Ndr. Farimagsvej 16,
4700 Næstved, Tlf. nr. 7011 0711.
Ydelsen er gratis for borgeren, men borgeren kan risikere en
egenbetaling hvis der vælges en anden leverandør end den
af kommunen valgte.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Hver 18. måned.
Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning, de
særlige forhold skal dog dokumenteres af borger eller evt.
læge / speciallæge.
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§112 Gængesåler

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for borgerens varige funktionsnedsættelse i
gangafviklingen mv.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan bevæge sig og
varetage sine daglige funktioner.
Borgere med et varigt behov for gængesåler.
Der skal foreligge speciallægedokumentation.
• Gængesåler
Ved førstegangsbevilling kan der ydes tilskud til 2 par
gængesåler.
Herefter 1 par hver 18. måned
• MBT-sko. (Gængesko)
Der er frit leverandørvalg, men Næstved kommune har
indgået leverandøraftale med Sahva, Ndr. Farimagsvej 16,
4700 Næstved, Tlf. nr. 7011 0711.
Ydelsen er gratis for borgeren, men borgeren kan risikerer
en egenbetaling hvis der vælges en anden leverandør end
den af kommunen valgte.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Hver 18. måned.
Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning, de
særlige forhold skal dog dokumenteres af borger eller evt.
læge / speciallæge.
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§112 Ortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør

Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for borgerens svære varige foddeformiteter.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan bevæge sig og
varetage sine daglige funktioner.
Borgere med svære varige foddeformiteter som ikke kan
afhjælpes med indlæg.
Borgeren skal opfylde en eller flere af følgende indikationer:
• Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter.
• 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 samtidigt dårlig blodomløb, fx
klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder
på mellemfodsknoglerne.
• Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger (coalitio),
svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler,
kroniske ledbetændelser eller leddegigt.
• Erhvervet platfod som følge af degeneration.
• Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
• Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad
efter særlig begrundelse, f. svært fikseret platfod,
svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt
knogleskørhed (ostergenesis imperfecta). Der kan
således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig
platfod eller blød platfod hos børn.
• Ortopædisk fabriksfremstillet fodtøj – 1 par
• Reparation / Tilretning
Ved førstegangsbevillinger kan der bevilges 1 par
reservefodtøj. Det anbefales at der ventes 3 måneder med
bestilling af skiftefodtøj af hensyn til eventuelle
tilpasningsproblemer.
Herefter 1 par hver 18. måned.
• Fodtøj købt i almindelig handel
• Chromfrit fodtøj – kan som udgangspunkt købes i
almindelig handel (eks. Ganter fodtøj, som er
vegetabilsk garvet)
Der er frit leverandør valg, men Næstved kommune har
indgået leverandøraftale med Sahva, Ndr. Farimagsvej 16,
4700 Næstved, tlf. nr. 70110711.
Voksne: 880 kr. pr. par (2018 niveau)
Børn: 490 kr. pr. par (2018 niveau)
Prisen ændres 1 x årligt.
Borgeren kan risikere en højere egenbetaling, hvis der
vælges en anden leverandør end den af kommunen valgte.
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Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
Funktionsnedsættelsen skal konstateres og dokumenteres af
en speciallæge i ortopædi / reumatologi.

Genbevilling

Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til
udskiftning hver 18. måned.
Til børn under 18 år kan der bevilges op til 4 par årligt.
Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning, de
særlige forhold skal dog dokumenteres.
Ved væsentlige ændringer af foddeformiteten kan der
bevilges nyt fodtøj samt 1 par reservefodtøj. Væsentlige
ændringer skal dokumenteres.
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§§ 112,113 Fodtøj i ulige størrelser

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
Genbevilling

At kompensere for borgerens størrelsesforskel i fødder.
At kompensere for ekstra udgifter ifm. med borgerens
størrelsesforskel i fødder.
Borgere med en størrelsesforskel på mindst 2 hele
skonumre.
Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus på
størrelsesforskellen.
Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus på
størrelsesforskellen.
• Reparation
Der er frit leverandørvalg.
Der ydes tilskud til halvdelen af den samlede udgift ved køb
af 2 par sko, dog højest kr. 1.450,- (2018 niveau)
Prisen ændres årligt x 1.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.

Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til
udskiftning hver 15. måned.
Til børn under 18 år kan der bevilges op til 4 par årligt.
Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning, de
særlige forhold skal dog dokumenteres af speciallæge eller
borgeren.
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§112 Ortopædisk fodtøj, håndsyet

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

Genbevilling

At kompensere for borgerens svære varige foddeformiteter.
At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver afhjulpet,
således at borgeren selvstændigt kan bevæge sig og
varetage sine daglige funktioner.
Borgere med svære varige foddeformiteter som ikke kan
afhjælpes med indlæg, fabriksfremstillet fodtøj eller
halvfabrikata.
Borgeren skal opfylde en eller flere af følgende indikationer:
• Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter.
• 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 samtidigt dårlig blodomløb, fx
klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder
på mellemfodsknoglerne.
• Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger (coalitio),
svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler,
kroniske ledbetændelser eller leddegigt.
• Erhvervet platfod som følge af degeneration.
• Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
• Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad
efter særlig begrundelse, f. svært fikseret platfod,
svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt
knogleskørhed (ostergenesis imperfecta). Der kan
således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig
platfod eller blød platfod hos børn.
• Håndsyet fodtøj – 1 par
• Reparation
Der er frit leverandør valg, men Næstved Kommune har
indgået leverandøraftale med Sahva, Ndr. Farimagsvej 16,
4700 Næstved, tlf. nr. 7011 0711
Voksne: 880 kr. pr. par (2018 niveau)
Børn: 490 kr. pr. par (2018 niveau)
Tilskuddet ændres 1 x årligt.
Borgeren kan risikere en højere egenbetaling hvis der
vælges en anden leverandør end den af kommunen valgte.
Supplerende lægeoplysninger og / eller oplysninger fra
borger vil blive indhentet efter behov.
Funktionsnedsættelsen skal konstateres og dokumenteres af
en speciallæge i ortopædi / reumatologi.
Ved førstegangsbevillinger kan der bevilges 1 par
reservefodtøj. Det anbefales at der ventes 3 måneder med
bestilling af skiftefodtøj af hensyn til eventuelle
tilpasningsproblemer.
Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til
udskiftning hver 18. måned.
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Til børn under 18 år kan der bevilges op til 4 par årligt.
Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning, de
særlige forhold skal dog dokumenteres.
Ved væsentlige ændringer af foddeformiteten kan der
bevilges nyt fodtøj samt 1 par reservefodtøj. Væsentlige
ændringer skal dokumenteres.
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Nødkald
§112 Nødkald

Hvilket behov dækker ydelsen?

Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør

Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)

At give dig muligheden for at tilkalde hjælp fra
hjemmeplejen, hvis du gentagne gange har været i akutte
nødsituationer og ikke har kunnet tilkalde hjælp ved brug af
bærbar telefon eller ældrevenlig letbetjent mobiltelefon,
eventuelt med alarmknap.
At give dig den fornødne akutte hjælp der er behov for.
Du kan bevilges nødkald, hvis du har en varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne.
Du kan bevilges nødkald, hvis du ikke er i stand til at
tilkalde hjælp eller kommunikere på anden måde fx ved
brug af bærbar telefon eller ældrevenlig letbetjent
mobiltelefon, eventuelt med alarmknap.
• At du flere gange har haft behov for hjælp i en akut
opstået nødsituation, hvor du ikke har kunnet
tilkalde hjælp ved brug af bærbar telefon eller
ældrevenlig letbetjent mobiltelefon med alarmknap.
• At du ikke har en bærbar telefon eller ældrevenlig
letbetjent mobiltelefon, eventuelt med alarmknap er i
sig selv ikke et tildelingskriterie.
• At du er ude af stand til at kommunikere over
telefon, fx hvis du har taleproblemer.
• I vurderingen indgår oplysninger om den hjælp du er
visiteret til.
• I vurderingen indgår om du er alene i det daglige.
• Opstilling og tilslutning af nødkaldeanlæg.
• Drift, vedligehold & reparation af nødkaldeanlæg.
• Udskiftning af nødkaldeanlæg ved defekt.
Kontakt & aftale med telefonselskab for oprettelse af
fastnetforbindelse.
Almindelig drift og vedligehold af nødkaldsapparatet.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot leverer
nødkaldeanlæg.
Leverandør af hjælp efter § 83 (hjemmeplejen) handler på
nødkaldet.
Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet.
Opkaldsafgift i forbindelse med ethvert brug af
fastnetforbindelsen.
Hvis vi vurderer du er berettiget til nødkald; giver vi
samtidigt besked til Hjælpemiddeldepotet, der sørger for
udlevering og tilslutning af nødkald.
• Nødkald visiteres af visitator i Center for Sundhed.
• Reaktionstiden er på 15-20 minutter til hjælpen er på
adressen.
• Nødopkald kan ikke fungere som kompensation for
alarmopkald til 112.
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•

Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

Hvis anlægget ikke anvendes efter hensigten; hvis
behovet ikke længere er til stede eller nødkaldet
misbruges, kan det nedtages.
• Ved nedtagning af nødkaldeanlæg vil du modtage en
skriftlig afgørelse.
I afgørelsen indgår også Ankestyrelsen
principafgørelse 59-13 og 10-16
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ADL hjælpemidler
§§ 112 & 113 Småhjælpemidler

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Andet
(oplysninger til borger)

Behov for at borger kan blive helt eller delvist selvhjulpen i
forhold til aktiviteter i det daglige, eksempelvis aktiviteter i
forhold til egen hygiejne, måltider, madlavning med videre.
At medvirke til at borger kan være eller blive selvstændig
og uafhængig af hjælp fra andre i fht. eksempelvis egen
hygiejne, måltider, madlavning med videre.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• At borgers funktionstab er forsøgt afklaret ved
vejledning, ledaflastningsprincipper samt
hensigtsmæssige indretninger eller placeringer i
hjemmet.
• At borger med diverse små hjælpemidler bliver
selvhjulpen
§112
• Bevilling, udlevering samt reparation eller udskiftning
af hjælpemidlet.
§113
• Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt
standardprodukt over bagatelgrænsen på 500 kr.
• Engangs-ydelse
§112
Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet.
§113
Der ydes ikke udskiftning eller hjælp til reparation af
forbrugsgoder.
Produkter som betegnes for sædvanligt indbo kan der ikke
bevilges støtte til. Fx husholdningsmaskiner, god
kartoffelskræller med tykt greb, robotstøvsuger,
opvaskemaskine mv.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
§112
Ydelsen er gratis for borgeren.
§113,3
Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt
standardprodukt af den pågældende art samt 100% hjælp
til merudgiften, hvis der er behov for et forbrugsgode med
særlig kapacitet/indretning.
OBS § 113,2
Ved bevilling af forbrugsgoder skal der orienteres om, at der
er en bagatelgrænse på 500,-; forstået således; hvis prisen
på forbrugsgodet/forbrugsgoderne der ansøges om, samlet
set er under 500,- kan der ikke bevilges hjælp til
anskaffelse af forbrugsgodet.
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Overstiges bagatelgrænsen, eksempel 550,- i alt; vil
egenbetalingen for borger være 275,Borgeren opnår ejendomsretten over forbrugsgodet.
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§112 Rygeforklæde

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kunne ryge på sikker og forsvarlig vis
At mindske risiko for brandfare i forbindelse med rygning
Borgere med varigt nedsat fysisk funktionsniveau.
Borgere med nedsat funktion/kontrol af arme
Borgere som har forståelse for at rygning kan være til fare
for borger selv og omgivelserne
Hvis borgers rygning er til stor brandfare for borger og
omgivelserne
Rygeforklæde
Rygestykker til beskyttelse af gulvet, brandhæmmende
spray
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borger.
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§112 Forhøjerklodser

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for nedsat kraft, bevægelighed og balance.
At borgeren bliver i stand til at sætte og rejse sig fra seng
eller stol/sofa. At borger siddende i kørestol kan anvende sit
spisebord.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
• Borgeren har nedsat kraft i benene, bevægelighed
og/eller balance. Borgeren er på grund af dette ude
af stand til at sætte sig og rejse sig fra almindelig
stol eller seng.
• Borgeren har risiko for fald på grund af lav stol eller
seng.
• Borger anvender kørestol og kan ikke sidde
hensigtsmæssigt ved spisebord
• Levering og montering af forhøjerklodser til seng,
stol/sofa og spisebord
• Reparation af forhøjerklodser
• Forhøjelse af ægtefælle/samlevers seng som står ved
siden af borgers seng
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.

42

§112 Lejringspuder

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

At kompensere for at borger ikke kan holde balancen i den
liggende stilling.
At borger kan positioneres i den liggende stilling.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger kan ikke selvstændigt holde balancen i den
liggende stilling.
• Borger har behov for lejringspuder til positionering i
den liggende stilling for at forebygge fejlstillinger og
kontrakturer.

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen

Lejringspuder.
• Der gives ikke lejringspuder til smertelindring,
komfort eller en bedre søvn.
• Almindelig vedligeholdelse.

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren
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§112Kørepose & regnslag

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for at der ikke kan benyttes almindeligt
varmt overtøj/overtræksbukser eller regntøj.
At borgeren kan komme udenfor siddende i kørestol,
elkørestol eller klapvogn
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der ikke er i stand til at benytte almindeligt
varmt overtøj/overtræksbukser eller regntøj.
Det skal være godtgjort, at funktionsnedsættelsen medfører
væsentlige problemer med at klare påklædning af
almindeligt udendørs tøj/regntøj af borger selv eller kan
hjælpes til at få udendørs tøj/regntøj på.
Kørepose eller regnslag
Bevillingen er ikke løbende – der skal ansøges på ny, hvis
hjælpemidlet er slidt op eller størrelsen ikke passer mere.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren
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§112 Arbejdsstole og ståstøttestole

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for et varigt nedsat funktionsniveau,
herunder blandt andet nedsat balance og nedsatte kræfter i
benene.
At borger kan vedblive med at være selvhjulpen i forhold til
tilberedning af dagens måltider samt andet køkkenarbejde.
Borgere med varigt nedsat fysisk funktionsniveau.
• At borger ikke ved hjælp af fx spisestuestol med
ekstra hynde på kan tilberede mad samt klare
opvask
• At borger med en arbejdsstol eller ståstøttestol er i
stand til at tilberede dagens måltider.
• At borger selv varetager andet køkkenarbejde,
herunder opvask.
• At borger kan dele aktiviteten op i løbet af dagen
samt evt. sidde ved spisebord og lave delopgaver
• At der er behov for både armlæn og bremse på
arbejdsstolen.
• At borger er i stand til at betjene arbejdsstolen
hensigtsmæssigt; herunder at indstille arbejdsstolen
efter behov.
• At borger benytter ganghjælpemiddel indendørs
Arbejdsstol med centralbremse og armlæn eller
Ståstøttestole med bremse og armlæn.
Reparation
Kontorstole er sædvanligt indbo, der ikke kan ydes støtte til.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borger.

45

§112 El-hovedgærde

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for nedsat lunge- og hjertefunktion ved
påvirkning af vejrtrækning i liggende stilling.
At borger kan sove på trods af vejrtræknings- og
hjerteproblemer.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Borgere med behov for at ligge højt med hovedet pga.
vejrtrækningsproblemer, hvor problemet ikke kan løses med
anden elevering.
• El-hovedgærde
• Reparation
Topmadras til at lægge ovenpå el-hovedgærde
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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Bade/toilethjælpemidler
§112 Badebænk med eller uden ryg

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for nedsat balance og nedsat udholdenhed.
At borger er selvhjulpen i forhold til personlig pleje eller
som arbejdsredskab for plejen, da borger kan sidde sikkert
under badesituationen.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. Borgere, som ikke har kræfter eller balance
til at stå op længere tid af gangen.
• At borger ikke er i stand til at varetage den
personlige hygiejne stående grundet nedsat balance.
• At borger har behov for at sidde ned grundet nedsat
udholdenhed og hurtig udtrætning.
Højdeindstillelig badebænk, eventuelt med ryglæn.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.

47

§112 Bade/toiletstol med og uden hjul

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At klare toiletbesøg og/eller bad på trods af nedsat
funktionsniveau.
• At borger kan klare toiletbesøg selvstændigt eller
med hjælper.
• At borger kan udføre bad selvstændigt eller med
hjælper.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Der kan bevilges bade/toiletstol til borgere, der pga.
nedsat eller ophævet gangfunktion ikke er i stand til
at gå til toilettet/badeværelset.
• Bade/toiletstole med tilt bevilges efter en konkret og
individuel vurdering, hvis borger har nedsat balance
og ikke kan sidde oprejst.
• Bade/toiletstol uden hjul.
• Bade/toiletstol med hjul.
• Bade/toiletstol med hjul og tilt.
• Tilbehør og specialtilpasning.
• Reparation.
Næstved Kommunes hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§112 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

At kompensere for varigt nedsat evne til at rejse sig fra
toilet.
At borger i videst muligt omfang kan være selvhjulpen
omkring at rejse sig fra toilet.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Borgeren kan kun med store vanskeligheder rejse sig
og/eller sætte sig på toilet.
• Levering og montering af fastmonteret toiletforhøjer
med eller uden armlæn.
• Reparation af toiletforhøjer.
Rengøring af toilettet før montering af toiletforhøjer
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Borger skal i forbindelse med bevilling orienteres om at der
forud for monteringen skal ske en rengøring af toilettet.
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§116 Toiletsæde med vaske- og tørrefunktion

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

At udføre egenhygiejne efter toiletbesøg.
At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger kan ikke udføre egenhygiejne selvstændigt
eller med hjælp af en toilettang.
• Borger skal ikke kunne kompenseres med et
toiletsæde med vaske- og tørrefunktion, enten på
grund af borgers funktionsnedsættelse eller toilettets
beskaffenhed.
• Borger bliver i stand til selvstændigt at varetage
egenhygiejne efter toiletbesøg.
• Borger skal være i stand til selv at klare af- og
påklædning i forbindelse med toiletbesøg samt være
i stand til selv at færdes til og fra toilettet.
•
•
•
•

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

•
•

Toilet med vaske- og tørrefunktion
Montering af toilet herunder etablering af strøm.
Reparation, serviceeftersyn og nedtagning af toilet
hvis det er bevilget som udlån.
Lejeboliger.
Skriftlig aftale om boligindretningen med udlejer.
Nedtagning og reetablering ved fraflytning.
Almindelig drift og vedligehold.
Reetablering i ejerboliger.
Ingen reetablering efter nedtagning af
boligindretningen, hvis kommunen ifm. bevilling har
overdraget ejendomsretten til borger.

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
• Hvis ejendomsretten i forbindelse med bevillingen er
overdraget til borger vil der være en udgift til
almindelig drift, serviceeftersyn og reparation.
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§116 Toilet med vaske- og tørrefunktion

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

At udføre egenhygiejne efter toiletbesøg.
At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger kan ikke udføre egenhygiejne selvstændigt
eller med hjælp af en toilettang.
• Borger bliver i stand til selvstændigt at varetage
egenhygiejne efter toiletbesøg.
• Borger skal være i stand til selv at klare af- og
påklædning i forbindelse med toiletbesøg samt være
i stand til selv at færdes til og fra toilettet.
•
•
•
•

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

•
•

Standard toiletsæde med vaske- og tørrefunktion
Montering af toiletsæde herunder etablering af
strøm.
Reparation , serviceeftersyn og nedtagning af
toiletsæde med vaske- og tørrefunktion hvis det er
bevilget som udlån.
Lejeboliger.
Skriftlig aftale om boligindretningen med udlejer.
Nedtagning og reetablering ved fraflytning.
Almindelig drift og vedligehold.
Reetablering i ejerboliger.
Ingen reetablering efter nedtagning af
boligindretningen, hvis kommunen ifm. bevilling har
overdraget ejendomsretten til borger.

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
• Hvis ejendomsretten i forbindelse med bevillingen er
overdraget til borger vil der være en udgift til
almindelig drift, serviceeftersyn og reparation.
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Mobilitetshjælpemidler
§112 Ganghjælpemiddel
Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Særlige forhold (målrettet
myndigheden)

At kompensere for nedsat gangfunktion.
At øge borgerens mobilitet/gangfunktion, så borgeren kan
færdes selvstændigt eller med mindst mulig personhjælp.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
• Borgeren har nedsat gangfunktion og/eller nedsat
balance.
• Borgeren kan kun færdes ved brug af
ganghjælpemiddel.
• Borgeren færdes med stor risiko for fald.
• Ved udendørs gang har borger evt. behov for at
kunne holde siddende hvile-pause.
• Stokke (albuestokke, stokke med underarmsstøtte,
4-punktsstokke).
• Højdeindstilleligt gangstativ.
• Rollator (rollator, en-håndsbetjent rollator,
underarmsrollator).
• Talerstol.
• Tilbehør til ganghjælpemidler.
• Reparation af ganghjælpemidler.
• Håndstokke.
• Udskiftning af dupsko til stokke
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.
Hvis boligen er i flere plan eller der er stor niveauforskel ved
adgangen til boligen og det ikke er hensigtsmæssigt eller
muligt at etablere rampe, kan der bevilges ekstra
ganghjælpemiddel til brug oppe og nede eller ude og inde.
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§112 Transportkørestol

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

At kompensere for nedsat gangfunktion.
At øge borgers mobiliteten, så borger får mulighed for at
færdes udenfor hjemmet og dermed kan deltage i
dagligdags aktiviteter.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
• Borger har nedsat gangfunktion og/eller nedsat
balance
• Borgers behov kan ikke dækkes ved hjælp af et
ganghjælpemiddel.
• Borger har et væsentligt aktivitetsniveau, og
har som udgangspunkt behov for transportkørestol
minimum 2 gange ugentligt.
• Der skal være behov for transportkørestol til
aktiviteter udenfor boligen, som borgeren uden
transportkørestol vil være afskåret fra at deltage i.

Hvad indgår i ydelsen

•
•
•

Almindelig sammenklappelig kørestol
Tilbehør
Reparation af hjælpemidlet

Hvad indgår ikke i ydelsen

•
•

Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet.
Udskiftning af dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til
dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et
sæt årligt.
Dokumentation skal foreligge.

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§112 Manuel kørestol

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion.
At øge borgers mobiliteten, så borger får mulighed for at
færdes selvstændigt eller med mindst mulig personhjælp, i
og udenfor hjemmet – og dermed kan deltage i dagligdags
aktiviteter.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
• Borger har nedsat eller ophævet gangfunktion
og/eller nedsat balance
• Borgers behov kan ikke dækkes ved hjælp af et
ganghjælpemiddel.
• Borger har et væsentligt og dagligt behov for en
kørestol
• Borger kan med kørestolen opretholde væsentlige
dagligdags aktiviteter i og uden for hjemmet.

Hvad indgår i ydelsen

•
•
•

Manuel kørestol
Tilbehør
Reparation af hjælpemidlet

Hvad indgår ikke i ydelsen

•
•

Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet.
Udskiftning af dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til
dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et
sæt årligt.
Dokumentation skal foreligge.

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§112 Komfortkørestol

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion.
At øge borgers mobiliteten, så borger får mulighed for at
færdes i og udenfor hjemmet – og dermed kan deltage i
dagligdagsaktiviteter.
At sikre at borger opnår støtte i den siddende stilling samt
får mulighed for at variere siddestillingen.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
• Borger har nedsat eller ophævet gangfunktion
• Borger har behov for særlig støtte og behov for
korrektion i siddestillingen i samtlige timer, hvor
komfortkørestolen benyttes.
• Behovet for ændring af siddestilling eller korrektion
af siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af en
manuel kørestol.
• Borger har et væsentligt og dagligt behov for en
kørestol
• Borger kan med kørestolen opretholde væsentlige
dagligdags aktiviteter i og uden for hjemmet.

Hvad indgår i ydelsen

•
•
•
•

Komfortkørestol
Tilbehør
Tilpasning af komfortkørestolen ved behov
Reparation af hjælpemidlet

Hvad indgår ikke i ydelsen

•
•

Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet.
Udskiftning af dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til
dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et
sæt årligt.
Dokumentation skal foreligge.

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§112 Ledsagerbetjent hjælpemotor til kørestol

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør

At kompensere for at pårørende ikke kan skubbe borgers
kørestol eller komfortkørestol.
At give borger mulighed for, sammen med en pårørende, at
komme omkring udendørs på længere ture, og i særlige
tilfælde færdes indendørs, i forbindelse med væsentlige
dagligdags aktiviteter.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der er bevilget en kørestol og som ikke er i
stand til at komme omkring selvstændigt eller med hjælp
fra pårørende.
• Borger er i forvejen bevilget en kørestol af
kommunen
• Borger er ikke i stand til selvstændigt at færdes i
kørestolen.
• Pårørende er ikke i stand til at skubbe borger i
kørestole til væsentlige daglige gøremål pga. borgers
og kørestols samlede vægt eller egen nedsatte
funktionsevne.
• Borger skal have et væsentligt behov for færden i
dagligdagen eller som minimum flere gange ugentligt
hele året.
• Borgere skal have behov for at færdes i nærområdet
til væsentlige dagligdags gøremål, som borger ellers
vil være afskåret fra, hvis der ikke er hjælpemotor
på kørestolen.
• Behovet for udendørs færden kan ikke dækkes
gennem f.eks. offentlige transportmidler,
handicapkørsel, kommunale kørselsordninger eller bil
i husstanden
• Behovet for udendørs færden kan ikke dækkes af
vareudbringning, udbringning fra apotek m.v.
• Hjælpemotorer bevilges som udgangspunkt til
udendørs brug, men kan i særlige tilfælde bevilges til
indendørs brug – f.eks. for at sikre at pårørende kan
hjælpe meget tunge borgere rundt i deres bolig.
• Borger har en pårørende, der kan anvende
hjælpemotoren forsvarligt.
• Pårørende skal som udgangspunkt selvstændigt
kunne på- og afmontere hjælpemotor.
Ledsagerbetjent hjælpemotor kan også stilles til rådighed
for Næstved Kommunes plejepersonale, for at sikre deres
arbejdsmiljø ved kørsel af meget tunge borgere indendørs.
Der er ikke klagemulighed når den ledsagerbetjente
hjælpemotor stilles til rådighed som APV for plejepersonalet.
• Ledsagerbetjent hjælpemotor til kørestol.
• Reparation.
Almindelig drift og vedligeholdelse.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
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Hvad koster ydelsen for
modtageren

Ydelsen er gratis for borgeren.
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§112 Brugerbetjent hjælpemotor til kørestol

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for at borger ikke er i stand til at færdes
selvstændigt i kørestol.
At give borgeren mulighed for at færdes selvstændigt i og
udenfor hjemmet i forbindelse med væsentlige dagligdags
aktiviteter.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der er bevilget en kørestol og som ikke er i
stand til at komme omkring selvstændigt.
• Borger er i forvejen bevilget en kørestol, men er ikke
i stand til selvstændigt at færdes på længere ture
udendørs og i særlige tilfælde indendørs i denne,
pga. egen nedsatte funktionsevne eller vægt.
• Borger har et væsentligt behov for færden i
dagligdagen eller som minimum flere gange ugentligt
hele året.
• Borger har behov for at kunne færdes selvstændigt
for at opretholde væsentlige dagligdags aktiviteter i
og udenfor hjemmet
• Hjælpemotoren skal i væsentlig grad kunne medvirke
til en større grad af selvhjulpenhed.
• Det er en betingelse at borger er i stand til at
manøvrere og betjene kørestol med hjælpemotor, og
dermed færdes på forsvarlig vis.
• Behovet for udendørs færden kan ikke dækkes
gennem f.eks. hjælp fra pårørende, offentlige
transportmidler, handicapkørsel, kommunale
kørselsordninger eller bil i husstanden
• Behovet for udendørs færden kan ikke dækkes af
vareudbringning, udbringning fra apotek m.v.
• Borger og/eller pårørende skal som udgangspunkt
selvstændigt kunne på- og afmontere hjælpemotor.
• Brugerbetjent hjælpemotor til kørestol.
• Reparation.
Almindelig drift og vedligeholdelse.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§112 El-kørestol

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for en stærkt nedsat eller ophævet
gangfunktion.
At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor
hjemmet – og dermed mulighed for at opretholde en
selvstændig tilværelse.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne med stærkt nedsat eller ophævet
gangfunktion. Borger med nedsat funktion i arme/overkrop,
i en sådan grad at manuel kørestol ikke kan anvendes
hensigtsmæssigt.
• Borger har væsentlig nedsat eller ophævet
gangfunktion
• Borger har et væsentligt behov for færden i
dagligdagen eller som minimum flere gange ugentligt
hele året.
• Borger har behov for at kunne færdes selvstændigt
for at opretholde væsentlige dagligdags aktiviteter i
og udenfor hjemmet
• El-kørestolen skal i væsentlig grad kunne medvirke
til en større grad af selvhjulpenhed.
• Det er en betingelse at borger er i stand til at
manøvrere og betjene el-kørestolen, og dermed
færdes på forsvarlig vis.
• Behovet for udendørs færden kan ikke dækkes
gennem f.eks. hjælp fra pårørende, offentlige
transportmidler, handicapkørsel, kommunale
kørselsordninger eller bil i husstanden
• Behovet for udendørs færden kan ikke dækkes af
vareudbringning, udbringning fra apotek m.v.
• El-kørestol.
• På baggrund af konkret vurdering af borgers
funktionsnedsættelse og aktivitetsbehov tages
stilling til bevilling af el-funktioner, hastighed og
aktionsradius, affjedring, specialtilpasninger og
tilbehør
• Reparation
• Almindelig drift og vedligeholdelse herunder
udskiftning af dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til
dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et
sæt årligt. Dokumentation skal foreligge.
• Blinklys
• Lovpligtigt lys, hvis der køres på cykelstier. Borger
kan færdes på fortove uden lys.
• Der ydes ikke hjælp til reparation af eksisterende lys
på el-kørestolen, hvis dette går i stykker.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.

59

§112 Tre-hjulede cykler. Med eller uden hjælpemotor

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for en varigt nedsat gangfunktion
At øge borgers mobilitet og derved give mulighed for
selvstændig færden over længere distancer udendørs så
borger dermed kan opretholde en aktiv tilværelse.
Borgere med varigt nedsat gangfunktion og gangdistance
samt nedsat balance.
• Borgeren skal have behov for ekstra støtte i form af
3 hjul for at kunne cykle
• Der skal være tale om et væsentligt behov i
dagligdagen for at transportere sig over længere
afstande.
• Behovet for transport må ikke kunne dækkes på
anden vis, f.eks. med offentlige transportmidler,
handicapkørsel eller egen bil.
• Borger med varigt nedsat gangfunktion og
gangdistance samt nedsat balance.
• Borgere med gode kræfter i arme og overkrop.
• Borgeren må ikke være i stand til at kunne benytte
almindelig 2-hjulet cykel med/uden støttehjul eller
med hjælpemotor.
• Der kan ikke bevilges 3-hjulet cykel hvis primære
formål er motion.
• 3-hjulet cykel med 2 hjul for eller bag.
• Specialtilpasning/tilbehør.
• Reparation
• Evt. hjælpemotor.
Almindelig drift og vedligeholdelse herunder dæk og
slanger.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§113 El-køretøjer for børn/unge under 18 år

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør

Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet

Særlige forhold (målrettet
myndigheden)

At kompensere for en stærkt nedsat eller ophævet
gangfunktion.
At give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet
og i størst mulig grad blive uafhængig af andres bistand i
forhold til væsentlige aktiviteter i dagligdagen.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. Borgere med nedsat balance, som ikke er i
stand til at køre på tohjulet cykel eller knallert.
• El-køretøjet skal være nødvendigt for at kunne
færdes selvstændigt og opretholde aktiviteter
udenfor hjemmet som andre børn og unge.
• Der skal være behov for færden dagligt eller som
minimum flere gange ugentligt hele året
• Behovet kan ikke dækkes af andre hjælpemidler; fx
kørestol, rollator eller trehjulet cykel
• El-køretøjet skal i væsentlig grad kunne medvirke til
større grad af selvhjulpenhed
• Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at
manøvrere el-køretøjet på forsvarlig vis i trafikken
• Borgeren skal være i stand til selv at forflytte sig til
og fra el-køretøjet samt selvstændigt at kunne
betjene el-køretøjet.
• Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt
standardprodukt – dog max. Kr. 7500 incl. Moms
(2017-niveau)
• Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end
et almindeligt standard produkt, eller hvis den
nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig
indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen de
nødvendige merudgifter ud over de 50 %
• Der tages individuel stilling til specialtilpasning f.eks.
specialsæde, fodpedal eller valg af dyrere produkt
• Vurdering af borgerens køreegenskaber i trafikken
• Reparation af bevilget særlig indretning
Indkøb af elkøretøjet
Borger indkøber selv elkøretøjet
Hvis elkøretøjet bevilges efter § 113 stk. 5 udleveres
elkøretøjet af Næstved kommune – der er ikke mulighed for
brug af Frit Valg
Elkøretøjets pris fratrukket Næstved Kommunes tilskud på
50 % - dog max. tilskud på kr. 7500 incl. moms
Der ydes ikke hjælp til udskiftning og reparation af
forbrugsgoder. Det anbefales at borger medbringer
mobiltelefon og tegner et Falck abonnement eller lignende
til brug for persontransport og transport af elkøretøj.
Hvis borger har en ubetydelig eller nærmest ophævet
gangfunktion kan elkøretøjet bevilges efter § 113, stk. 5,
som udlån fra Næstved Kommune
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§113 El-køretøjer til borgere over 18 år

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør

Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet
(oplysninger til borger)

At kompensere for en stærkt nedsat eller ophævet
gangfunktion.
At give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet
og i størst mulig grad blive uafhængig af andres bistand i
forhold til væsentlige aktiviteter i dagligdagen.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Borgere med nedsat balance, der ikke er i stand til at køre
på tohjulet cykel/knallert.
• Borgeren skal have et væsentligt behov i
dagligdagen, for at kunne færdes selvstændigt i
nærområdet
• Der skal være behov for færden dagligt eller som
minimum flere gange ugentligt hele året
• Borgeren skal være i stand til at færdes forsvarligt i
trafikken
• Behovet kan ikke dækkes af andre hjælpemidler fx
en rollator, manuel kørestol eller en trehjulet cykel
• Behovet kan ikke dækkes af vareudbringning,
udbringning fra apotek m.v.
• Behovet kan ikke dækkes fx gennem offentlige
transportmidler, handicapkørsel, kommunale
kørselsordninger eller bil i husstanden
• Borgeren skal være i stand til selvstændigt at
forflytte sig til og fra el-køretøjet samt selvstændigt
at benytte el-køretøjet.
• Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt
standardprodukt – dog max. Kr. 7.500 incl. moms
(2017-niveau)
• Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end
et almindeligt standard produkt, eller hvis den
nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig
indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen de
nødvendige merudgifter udover de 50 %
• Der tages individuel stilling til specialtilpasning f.eks.
specialsæde, fodpedal eller valg af dyrere produkt
• Vurdering af borgerens køreegenskaber i trafikken
• Råd og vejledning
• Reparation af bevilget særlig indretning
Indkøb af el-køretøj
Borger indkøber selv el-køretøjet.
Hvis el-køretøjet bevilges efter § 113 stk. 5 udleveres elkøretøjet af Næstved Kommune – der er ikke mulighed for
brug af Frit Valg
El-køretøjets pris fratrukket Næstved Kommunes tilskud
på50 % - dog max. tilskud på kr. 7.500 incl. moms.
Der ydes ikke hjælp til udskiftning og reparation af
forbrugsgoder
Det anbefales at borgeren anskaffer en mobiltelefon og
tegner et Falck abonnement eller lignende til brug for
persontransport og transport af køretøj.
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Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

Hvis borger har en ubetydelig eller nærmest ophævet
gangfunktion kan el-køretøjet bevilges efter § 113 stk. 5,
som udlån fra Næstved Kommune.
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§113 Tre-hjulede benzindrevet knallert

Hvilket behov dækker ydelsen?

Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Andet

At kompensere for en stærkt nedsat eller næsten ophævet
gangfunktion.
At dække kørselsbehov over længere afstande samt i
nærmiljøet.
At give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet
og i størst mulig grad blive uafhængig af andres bistand i
forhold til væsentlige aktiviteter i dagligdagen.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
Borgere med nedsat balance, der ikke er i stand til at køre
på tohjulet cykel/knallert.
Borger der ikke kan dække kørselsbehovet med en trehjulet
cykel eller et el-køretøj
• Borgeren skal have et væsentligt behov i
dagligdagen, for at kunne færdes selvstændigt over
længere strækninger samt i nærmiljøet
• Der skal være behov for færden dagligt eller som
minimum flere gange ugentligt hele året
• Borgeren skal være i stand til at færdes forsvarligt i
trafikken
• Behovet kan ikke dækkes af vareudbringning,
udbringning fra apotek m.v.
• Behovet kan ikke dækkes fx gennem offentlige
transportmidler, handicapkørsel, kommunale
kørselsordninger eller bil i husstanden
• Borgeren skal være i stand til selvstændigt at
forflytte sig til og fra knallerten samt selvstændigt at
benytte knallerten.
• Behovet kan ikke dækkes af andre hjælpemidler
f.eks. trehjulet cykel eller el-køretøj.
• Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt
standardprodukt – dog max. Kr. 17.500 incl. moms
(2017-niveau)
• Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end
et almindeligt standard produkt, eller hvis den
nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig
indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen de
nødvendige merudgifter udover de 50 %
• Der tages individuel stilling til specialtilpasning f.eks.
specialsæde, fodpedal eller valg af dyrere produkt
• Vurdering af borgerens køreegenskaber i trafikken
• Råd og vejledning
• Reparation af bevilget særlig indretning
• Indkøb af trehjulet knallert.
• Almindelig drift og vedligehold.
Frit valg af leverandør.
Trehjulet knallerts pris fratrukket Næstved Kommunes
tilskud på 50 % af prisen - dog max. tilskud på kr. 17.500
inkl. moms.
Det er lovpligtigt for borger at have en ansvarsforsikring.
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(oplysninger til borger)

Der ydes ikke hjælp til udskiftning og reparation af
forbrugsgoder.
Det anbefales, at borgeren anskaffer sig mobiltelefon samt
tegner Falck abonnement eller lignende til brug for
persontransport og transport af knallert til hjemadresse i
tilfælde af uheld.
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§112 Klapvogn til børn

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion.
At barnet kan blive transporteret udendørs.
Børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
som ikke er i stand til at gå længere ture udendørs og ikke
kan benytte standard klapvogn købt i almindelig handel eller
manuel kørestol.
• Barnet er ikke i stand til at benytte klapvogn købt i
almindelig handel grundet manglende krops- og/eller
hovedstøtte
• Barnet er ikke i stand til at gå længere ture
• Barnet er over den alder, hvor det er sædvanligt
indbo at have en klapvogn.
• Reparation
Specialklapvogn med dertil hørende specialtilpasninger.
Almindelig drift og vedligeholdelse herunder udskiftning af
dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til dæk og slanger, hvis
der er behov for mere end et sæt årligt. Dokumentation skal
foreligge.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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Ståstøttestativ
§112 Ståstøttestativ

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

At give borger mulighed for selvstændigt og uafhængigt af
andre at deltage i daglige aktiviteter som alene kan eller
sædvanligvis varetages stående.
At borger får mulighed for selvstændigt at varetage
aktiviteter der alene eller sædvanligvis varetages, eller
udelukkende kan varetages, stående og som ikke kan klares
på anden vis.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Borger som i forhold til kraft og balance har nedsatte
ressourcer og derfor ikke kan opretholde stående stilling
ved egen hjælp og derved afskæres fra deltagelse i daglige
aktiviteter.
Borger har ikke mulighed for at varetage eller deltage i
daglige aktiviteter på anden vis, enten ved brug af
arbejdsstol eller kørestol med kørestolsbord.
Reparation af hjælpemidlet
Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
NB
At borger anbefales at benytte ståstøttestativ som
træningsredskab i forhold til aktuel træning,
vedligeholdende træning for at forebygge eventuelt
yderligere tab af muskelstyrke og balance, genoptræne eller
opbygge muskulatur, balance eller vægtbæring, er ikke
bevillingsgrundlag i forhold til ståstøttestativ.
At borger anbefales at benytte ståstøttestativ som
behandlingsredskab efter tab af muskelstyrke og balance ,
er ikke bevillingsgrundlag i forhold til ståstøttestativ
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Sansehjælpemidler
§112 Kugle-/kæde-/Kastaniedyne/-pude/-vest/-stol

Hvilket behov dækker ydelsen?

Hvad er formålet med ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?

At afhjælpe, dæmpe eller hæmme fysiske eller psykiske
funktionsnedsættelser som medfører, at borger begrænses
væsentligt i det daglige i forhold til selvstændig deltagelse i
eller varetagelse af daglige aktiviteter.
At medvirke til at afhjælpe borger fysisk eller psykisk,
således borger i væsentlig grad bliver selvstændig eller
uafhængig af hjælp fra andre, set i forhold til deltagelse i
eller varetagelse af daglige aktiviteter.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, som uden brug af hjælpemidlet har
væsentligt nedsatte muligheder for at deltage i eller
varetage væsentlige daglige aktiviteter.
•

Hvilke kriterier indgår i ydelsen

Dårlig nattesøvn er i sig selv ikke bevillingskriterie
for hjælpemidlet.
Borgers muligheder for øget selvstændighed og
uafhængighed i forhold til væsentlige daglige aktiviteter,
som ikke er mulige uden brug af hjælpemidlet, træning eller
medicinering.
I forbindelse med sagsbehandling og afgørelse, vil indgå
oplysninger i forhold til:
•

•
•
•

•

Beskrivelse af symptombillede; eventuel diagnose.
Herunder beskrivelse af hvilke begrænsninger der er
for borger i det daglige; motoriske udfordringer–
koordinations- eller koncentrationsproblemer eller
andre begrænsninger.
Beskrivelse af eventuel medicinering og effekt af
medicinering. Betydning for brug af medicinen når
hjælpemidlet anvendes.
Er der planlagt eller forsøgt andre tiltag end
hjælpemidlet for at afhjælpe symptomerne; herunder
medicin, miljøterapi, samtaleterapi.
Det skal i hht Ankestyrelsens praksis være vurderet /
afprøvet om det er muligt at medicinere for den/de
funktionsnedsættelser borgeren har. Det indgår i
vurderingen, om de medicinske behandlingstilbud
eller behandlingsmuligheder er uden alvorlige
bivirkninger.
En kugledyne/ kædedyne kan ikke bevilges som et
hjælpemiddel alene med henblik på at undgå
medicinsk behandling af ansøger. Relevant medicinsk
behandling uden væsentlig helbredsrisiko må derfor
være afprøvet, før en kugle- eller kædedyne kan
vurderes og eventuelt bevilges af kommunen efter
reglerne om hjælpemidler.
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•
•
Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Beskrivelse af funktionsniveau inden brug af
hjælpemidlet.
Beskrivelse af funktionsniveau med brug eller i
forbindelse med afprøvning af hjælpemidlet.

Udlevering af hjælpemidlet.
Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet herunder
udskiftning af betræk og vask af hjælpemidlet.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
I vurderingen indgår Ankestyrelsens principafgørelse
94-15
Ydelsen er gratis for borgeren.
NB – i forbindelse med eventuel afprøvning af hjælpemidlet,
er det borger selv der afholder eventuel lejeudgift – fragt
mm.
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Boligindretning
§112 Støttegreb

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

At kompensere for nedsat kraft og balance i forhold til
færden inde som ude.
At borgeren ved egen hjælp eller med hjælper kan forcere
niveauforskelle i og ved indgangen til boligen.
At øge tilgængeligheden for borgeren i og omkring boligen.
At borgeren ved egen hjælp eller med hjælper kan klare
personlig hygiejne og toiletbesøg.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• At borgeren har nedsat gangfunktion, nedsat balance
eller nedsat kraft.
• Opsætning af støttegreb er en nødvendighed for at
kunne klare niveauforskelle ved adgangsforhold.
• Opsætning af støttegreb øger tilgængeligheden i
boligen.
• I forhold til tilgængeligheden i boligen skal der
foretages en vurdering ud fra væsentligheden i
forhold til adgang til de enkelte rum (eksempelvis
kælderrum).
• Opsætning af støttegreb er en nødvendighed for at
kunne færdes sikkert i boligen.
• Opsætning af støttegreb er en nødvendighed for at
kunne udføre personlig pleje ved egen hjælp eller
med hjælper.

Hvad indgår i ydelsen

•
•

Opsætning af støttegreb i og udenfor boligen.
Støttegrebet er en engangsydelse og skal ikke
leveres tilbage til Næstved Kommune

Hvad indgår ikke i ydelsen

•

Almindelig drift og vedligehold i forhold til
støttegrebet.
Eventuel nedtagning af støttegrebet efter endt
behov.

•
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§113 Gelænder

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

At kompensere for nedsat kraft og balance i forhold til
færden på trapper inde som ude.
At borgeren ved egen hjælp eller med hjælper kan forcere
trapper i og ved indgangen til boligen.
At øge tilgængeligheden for borgeren i og omkring boligen.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger har nedsat balance, og er ikke i stand til at
færdes på trapper uden støtte fra gelænder.
• At borgeren har nedsat gangfunktion, nedsat balance
eller nedsat kraft.
• Opsætning af gelænder er en nødvendighed for at
kunne klare niveauforskelle ved adgangsforhold.
• Opsætning af gelænder øger tilgængeligheden i
boligen.
• I forhold til tilgængeligheden i boligen skal der
foretages en vurdering ud fra væsentligheden i
forhold til adgang til de enkelte rum (eksempelvis
kælderrum).
• Opsætning af gelænder er en nødvendighed for at
kunne færdes sikkert i boligen.
•
•

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

•
•

Hjælpen udgør 50% af prisen på et almindeligt
standardprodukt (gelænder + opsætning)
Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er
nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end
et almindeligt standard produkt, betaler kommunen
de nødvendige merudgifter udover de 50%
Indkøb og opsætning af gelænderet
Almindelig drift og vedligehold

Frit valg af leverandør
Prisen for gelænder + opsætning fratrukket Næstved
Kommunes tilskud på 50% af prisen for et standardprodukt
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§112 Løse ramper

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At øge tilgængeligheden i eller uden for boligen for borgere
med nedsat eller ophævet gangfunktion, der anvender
ganghjælpemiddel eller kørestol.
At borgeren bliver i stand til at forcere indendørs eller
udendørs niveauforskel ved egen hjælp eller ved
personhjælp.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger færdes med ganghjælpemiddel eller i
kørestol.
• Borger har på grund af nedsat eller ophævet
gangfunktion behov for udligning af niveauforskel for
at kunne komme ind/ud af boligen eller færdes i
denne.
• Der er ikke mulighed for at etablere fast rampe på
det ønskede sted.
• Der skal være behov for rampen dagligt, eller som
minimum flere gange ugentligt hele året.
• Løs rampe
• Reparation.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§112 Fast monteret rampe

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At øge tilgængeligheden i eller uden for boligen for borgere
med nedsat eller ophævet gangfunktion, der anvender
ganghjælpemiddel eller kørestol.
At borgeren bliver i stand til at forcere indendørs eller
udendørs niveauforskel ved egen hjælp eller ved
personhjælp.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger færdes med ganghjælpemiddel eller i
kørestol.
• Borger har på grund af nedsat eller ophævet
gangfunktion behov for udligning af niveauforskel for
at kunne komme ind/ud af boligen eller færdes i
denne.
• Der er ikke mulighed for at etablere fast rampe på
det ønskede sted.
• Der skal være behov for rampen dagligt, eller som
minimum flere gange ugentligt hele året.
• Etablering af fast rampe
• Nedtagning af fast rampe
• Reparation
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§112 Udligning af dørtrin med kiler

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At øge tilgængeligheden til boligens mest væsentlige rum
for borgere, der anvender ganghjælpemiddel eller kørestol.
At borger der færdes med ganghjælpemiddel eller kørestol
bliver i stand til at komme omkring i boligen, ved egen
hjælp eller ved personhjælp.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger færdes med ganghjælpemiddel eller i
kørestol.
• Borger har på grund af nedsat eller ophævet
gangfunktion behov for udligning af dørtrin, for at
kunne omkring i sin bolig.
• At det er en væsentlig belastning for hjælperne at
forcere dørtrin med kørestol.
• Udligning af dørtrin ved montering af kiler
• Reparation af kiler
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§116 Fjernelse af dørtrin

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

At øge tilgængeligheden til boligens mest væsentlige rum
for borgere, der anvender ganghjælpemiddel eller kørestol.
At borger der færdes med ganghjælpemiddel eller kørestol
bliver i stand til at komme omkring i boligen, ved egen
hjælp eller ved personhjælp.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• At borger ved færden indendørs med
ganghjælpemiddel eller med kørestol, har svært ved
at komme over dørtrinene, og dermed er forhindret i
at komme omkring i boligen.
• At det er en væsentlig belastning for hjælperne at
forcere dørtrin med kørestol.
• At det ikke er tilstrækkeligt at udligne dørtrinene
med kiler.
•
•
•

Hvad indgår ikke i ydelsen

•
•

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Fjernelse af dørtrin.
Lejeboliger.
Skriftlig aftale om boligindretningen med udlejer.
Reetablering i lejeboliger.
Funktionel reetablering efter boligindretningen.
Almindelig drift og vedligehold i forhold til
boligindretningen.
Reetablering i ejerboliger.
Ingen reetablering efter boligindretningen.

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§§112 og 116 Fritstående eller væghængt puslebord til børn

Hvilket behov dækker ydelsen?

Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

•

At kompensere for nedsat ståfunktion under af- og
påklædning samt evt. skiftning af ble.
• At kompensere for barnets nedsatte samarbejdsevne
i forhold til skiftning af ble
• At barnet kan af- og påklædes samt evt. få skiftet
ble.
• Bedre arbejdsstilling for hjælper.
Børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
som kun kan af- og påklædes liggende og/eller som ikke er
aldersvarende kontinente.
• At barnet ikke kan anvende toilet eller toiletstol
• At barnet ikke er i stand til at stå op under bleskift
eller ikke kan samarbejde hensigtsmæssigt omkring
bleskift stående.
• At barnet via træning ikke kan opnå færdigheder til
at samarbejde om stående bleskift
• At barnet skal ligge ned under af- og påklædning.
• At barnet ikke har plejeseng, hvor funktionen af- og
påklædning samt bleskift kan foregå, afhængig af
barnets alder
Fritstående eller væghængt puslebord set i forhold til
barnets behov og ressourcer samt boligens indretning i
øvrigt.
Reparation af hjælpemidlet
Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
Skift af ble samt af- og påklædning kan evt. foregå i
eleverbar plejeseng.
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§116 Automatisk døråbner

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

At kompensere for at borger ikke selvstændigt kan åbne og
lukke sin hoveddør.
At borger selvstændigt kan komme ind/ud af bolig og at
borger selvstændigt kan åbne døren for gæster.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger har et dagligt behov for selvstændigt at
kunne komme ud og ind af egen bolig.
• Døråbneren skal være nødvendig for at borger
selvstændigt kan opretholde væsentlige dagligdags
aktiviteter.
• Døråbneren skal i væsentlig grad kunne medvirke til
en større grad af selvhjulpenhed.
• Borger kan selvstændigt tage overtøj af og på.
•
•
•
•

Hvad indgår ikke i ydelsen

•
•

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Montering af automatisk døråbner.
Reparation.
Lejeboliger.
Skriftlig aftale om boligindretningen med udlejer.
Reetablering i lejeboliger.
Huller spartles efter gældende bygningsregler.
Almindelig drift og vedligehold i forhold til
boligindretningen.
Reetablering i ejerboliger.
Ingen reetablering efter nedtagning af
boligindretningen.

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§116 Indretning af bruseplads, fjernelse af kant ved bruseniche

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

At kompensere for at borger ikke kan tage bad.
At borger selvstændigt kan tage bad eller modtage hjælp til
bad i eget badeværelse.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger kan ikke forcere kant til bruseniche.
• Der er ikke mulighed for at tage bad udenfor
bruseniche siddende på badetaburet eller toilet.
• Borger kan med fjernelse af kant ved bruseniche
forblive selvhjulpen ved bad.
Boligindretningen kan bevilges af hensyn til hjælpernes APV
hvis:
• Borger er afhængig af at sidde på badestol på hjul
ved bad og hjælperne ikke kan køre badestol over
kant ved bruseniche.
• Pladsforholdene er på en sådan måde, at der ikke
kan opnås acceptable pladsforhold for hjælper, hvis
borger skal sidde på badetaburet eller badestol i
bruseniche.
• Det sikres at der er acceptable arbejdsforhold for
hjælper.
• Fjernelse af kant ved bruseniche.
Det kan ikke forventes at Næstved Kommune
anvender samme materialer som i forvejen er
anvendt i badeværelset, ved udbedring af gulv efter
fjernelse af kant til bruseniche.
• Lejeboliger. Skriftlig aftale om boligindretningen
med udlejer.
• Reetablering i lejeboliger. Huller spartles efter
gældende bygningsregler.
•
•
•
•

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Borger skal selv etablere bruseforhæng eller anden
afskærmning ved den etablerede bruseplads.
Borger skal selv anskaffe lang bruseslange, hvis der
bliver behov for dette i forbindelse med bad uden for
bruseplads.
Almindelig drift og vedligehold i forhold til
boligindretningen
Reetablering i ejerboliger.
Ingen reetablering efter nedtagning af
boligindretningen.

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§116 Indretning af bruseplads, fjernelse af badekar

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

At kompensere for at borger ikke kan tage bad.
At borger selvstændigt kan tage bad eller modtage hjælp til
bad i eget badeværelse.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borger har nedsat balance og/eller nedsat styrke og
kan ikke komme op i badekar eller sidde på
badebræt i badekarret.
• Der er betydelig faldrisiko, hvis borger skal anvende
badekar med eller uden badebræt.
• Der er ikke mulighed for at tage bad udenfor
badekar siddende på badetaburet eller toilet.
• Borger kan med fjernelse af badekar forblive
selvhjulpen ved bad.
• Fjernelse af badekar.
Det kan ikke forventes at Næstved Kommune
anvender samme materialer som i forvejen er
anvendt i badeværelset, ved udbedring af gulv og
vægge efter fjernelse af badekar.
• Lejeboliger.
Skriftlig aftale om boligindretningen med udlejer.
• Reetablering i lejeboliger.
Huller spartles efter gældende bygningsregler.
•
•
•
•

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Borger skal selv etablere bruseforhæng eller anden
afskærmning ved den etablerede bruseplads.
Borger skal selv anskaffe lang bruseslange, hvis der
bliver behov for dette i forbindelse med bad uden for
bruseplads.
Almindelig drift og vedligehold i forhold til
boligindretningen
Reetablering i ejerboliger.
Ingen reetablering efter nedtagning af
boligindretningen.

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borgeren.
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§116 Stolelift og platformslift

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion i
forhold til at komme op og ned af trappe/niveauforskel.
At borger bliver i stand til at forcere indendørs eller
udendørs niveauforskel ved egen hjælp eller ved
personhjælp.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
• Borgeren færdes med ganghjælpemiddel eller i
kørestol.
• Det er ikke muligt at etablere rampe.
• Borgeren kan ikke færdes på trappe på forsvarlig
vis.
• Borgeren har på grund af nedsat eller ophævet
gangfunktion behov for udligning af niveauforskel
indendørs eller udendørs for at kunne færdes ind i
boligen eller i boligen.
• Der skal være behov for liften dagligt, eller som
minimum flere gange ugentligt hele året.
• Montering af stolelift/platformlift.
• Reparation , serviceeftersyn og nedtagning af
stolelift/platformlift hvis den er bevilget som udlån.
• Lejeboliger.
Skriftlig aftale om boligindretningen med udlejer.
• Reetablering i lejeboliger.
Huller spartles efter gældende bygningsregler, hvis
den er bevilget som udlån.
•
•

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Almindelig drift og vedligehold i forhold til
boligindretningen
Reetablering i ejerboliger.
Ingen reetablering efter nedtagning af
boligindretningen, hvis kommunen ifm. bevilling har
overdraget ejendomsretten til borger.

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot.
• Hvis ejendomsretten i forbindelse med bevillingen er
overdraget til borger vil der være en udgift til
almindelig drift, serviceeftersyn og reparation.
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Bil
§114 Støtte til køb af bil

vilket behov dækker ydelsen?

Hvad er formålet med ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Behov for, i dagligdagen, at færdes uden for hjemmet i
egen bil.
Behov for at transportere sig til og fra arbejde.
At sikre at borgere med en varigt nedsat funktionsevne og
et væsentligt dagligt kørselsbehov kan opretholde deres
aktivitetsniveau og/eller at sikre at borger kan fastholde sin
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne som har et væsentligt kørselsbehov og
aktivitetsniveau i dagligdagen.
• Borger må ikke være i stand til at anvende offentlige
transportmidler.
• Borger skal have et væsentligt kørselsbehov i
dagligdagen der ikke mere hensigtsmæssigt kan
dækkes ved hjælp af andre kørselsordninger.
• Borger skal have et væsentligt nedsat
funktionsniveau primært i forhold til væsentligt
nedsat gangdistance, som betyder at borger kun kan
færdes uden for hjemmet ved hjælp af egen bil.
• Et lån svarende til prisen på billigst egnede bil.
• Tilskud til eventuel særlig indretning.
• Fritagelse for afgift efter brændstofforbrug.
• Reparation af bevilget særlig indretning.
Reparationer, drift og vedligehold af bilen.
Diverse autoforhandlere.
Ved almindeligt lån ydes et rentefrit lån på indtil 187.000 kr.
(beløb i 2018 niveau) inkl. moms, dog højest bilens pris.
Halvdelen af lånet tilbagebetales over 8 år. Den anden
halvdel nedskrives.
Hvis indkomstgrundlaget overstiger 222.000 kr. årligt (2018
niveau) forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales,
med 20% af den del af indkomstgrundlaget der overstiger
222.000.
Udvidet lån er et rente og afdragsfrit lån, som ydes til
betaling af forskellen mellem det almindelige lån og
anskaffelsesprisen på billigst egnede bil, når der er vurderet
behov for en større og dyrere bil.

Andet
(oplysninger til borger)
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)
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APV hjælpemidler
Hjælpemidler ift arbejdsmiljølovgivningen – Plejesenge
Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Særlige forhold

At sikre arbejdsforholdene for sundhedspersonalet under
arbejde i borgers hjem.
Sikre at sundhedspersonalet kan arbejde sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og har adgang til at
anvende forsvarlige arbejdsmetoder og redskaber.
Borgere der er visiteret personlig hjælp fra
sundhedspersonalet hos Næstved Kommunes leverandører.
Sundhedspersonalet har på grund af borgers plejebehov
brug for at yde hjælp i plejeseng, hvor liggeflade kan
indstilles.
• Udlån af plejeseng med mulighed for at regulere leje
og hovedgærde via el.
• Madras og tilbehør til plejesengen.
• Reparation.
•
•

Flytning af plejeseng fra et værelse til fx stuen
Flytning af plejesengen ved flytning internt i
Næstved Kommune.

Næstved kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ydelsen er gratis for borger.
Borgere, hvor forhøjelse af egen seng ikke har bevirket, at
borger er blevet i stand til selvstændigt at kunne komme ud
og ind af sengen – og hvor en plejeseng er eneste mulighed
for at borger kan varetage forflytninger selvstændigt, kan
bevilges en plejeseng efter Lov om Social Service,
Hjælpemidler § 112. Borger skal opfylde betingelserne i §
112 stk. 1.
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Hjælpemidler iht arbejdsmiljølovgivningen - Forflytnings- og APV redskaber
Lovgrundlag for ydelsen

Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?

Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Særlige forhold

Arbejdsmiljøloven, arbejdsgivers ansvar.
I sagsbehandlingen indgår Bekendtgørelse af lov om
arbejdsmiljø
At sikre arbejdsforholdene for sundhedspersonalet under
arbejde i borgers hjem.
Sikre at sundhedspersonalet kan arbejde sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og har adgang til at
anvende forsvarlige arbejdsmetoder og redskaber.
Borgere der er visiteret personlig hjælp fra
sundhedspersonalet hos Næstved Kommunes leverandører.
• Sundhedspersonalet har på grund af borgers
nedsatte mobilitet behov for hjælpemidler for at
kunne forflytte borger fra fx seng til stol eller for at
kunne vende borger i seng.
• Borgeren har betydelig risiko for fald i
forflytningssituationer.
• Udlån af bedst egnede forflytnings- eller APV redskab
i den konkrete situation. F.eks. glidelagen, lift,
toiletstol, badebænk.
• Reparation.
Borgere der selvstændigt, med et forflytningsredskab, kan
forflytte sig eller kan vende sig i sengen, kan bevilges et
forflytningsredskab efter Lov om Social Service,
Hjælpemidler § 112. Borger skal opfylde betingelserne i §
112 stk. 1.
Er forflytningshjælpemidlerne stillet til rådighed som APV
redskaber er der ingen klagemuligheder.

Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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Hjælpemidler iht Sundhedsloven - Trykaflastende puder og madrasser
Hvilket behov dækker ydelsen?
Hvad er formålet med ydelsen?
Hvem kan modtage ydelsen?
Hvilke kriterier indgår i ydelsen?
Hvad indgår i ydelsen

Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren

At kompensere for nedsat kredsløb.
Forebygge eller afhjælpe i forhold til tryksårsproblemer.
At modvirke dannelse eller forværring af allerede opståede
tryksår.
Borgere, der har tryksår eller er tryksårstruet
At der er observeret tryksår eller vurderes risiko for tryksår.
• Trykaflastende puder
• Tilbehør til trykaflastende puder
• Trykaflastende madrasser.
• Reparation af hjælpemidlet
Almindelige puder, som ikke produceret i forhold til at
forebygge tryksår.
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
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Midlertidigt kortvarigt ophold - Personlige hjælpemidler og APV redskaber

Hvilket behov dækker ydelsen

•

•

•
Hvad er formålet med ydelsen
Hvem kan modtage ydelsen

Hvilke kriterier indgår i ydelsen

Hvad indgår i ydelsen
Hvad indgår ikke i ydelsen
Leverandør
Hvad koster ydelsen for
modtageren
Særlige forhold
(målrettet myndigheden)

Borger bosiddende i Næstved Kommune med behov
for personlige hjælpemidler i forbindelse med
midlertidigt kortvarigt ophold andet sted i Næstved
Kommune
Borger bosiddende i Næstved Kommune, som har
midlertidigt ophold i anden kommune og har behov
for udlån af personlige hjælpemidler og hvor
hjælpemidlet er en betingelse for, at borgeren kan
afholde eller holde ferie som andre ikke
handicappede.
Obs borger er forpligtet til selv at medbringe sine
bevilgede hjælpemidler til fx sommerhuset

At borger har mulighed for at kunne holde ferie i anden
bolig end sin egen bolig, som andre ikke-handicappede
borgere.
Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsniveau og som er berettiget til eller er bevilget
hjælpemidler i egen bolig.
NB
Ved kortvarige midlertidige ferieophold af 3 dages varighed
eller derunder er der ikke mulighed for udlån af personlige
hjælpemidler.
At hjælpemidlet skal afhjælpe borgers nedsatte
funktionsevne i væsentlig grad i hverdagen ved det
midlertidige ophold.
At borger selv medbringer sine tidligere bevilgede
hjælpemidler til ferieopholdet
Udlån af hjælpemidlerne.
Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet
Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot
Ydelsen er gratis for borgeren.
I vurderingen indgår Principafgørelserne fra
ankestyrelsen 263-09; 264-09, C 28-07, R-4-00 og R6-02
Midlertidigt kortvarigt ophold defineres ifølge
principafgørelse C-28-07 som ophold af 4 dage og
deroverNæstved Kommune bevilger, udlåner eller
refunderer udgifter til udlån eller leje af hjælpemidler til
Næstved Kommunes borgere i forbindelse med midlertidige
kortvarige ophold i anden kommune eller i anden bolig i
egen kommune.
Det vil fortrinsvis være bopælskommunen, der retter
henvendelse til den kommune, hvor borger har midlertidigt
kortvarigt ophold i forhold til at beskrive behov for
midlertidigt udlån af personlige hjælpemidler.
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Bopælskommune er i princippet altid såvel handle som
betalingskommune - UNDTAGET er APV - redskaber hvor
disse er eller bliver væsentlige i forhold til hjælpernes
arbejdsmiljø.
APV – redskaber:
Eksempel: Hvis der i forbindelse med en gæsts midlertidige
kortvarige ophold i Næstved Kommune, er behov for et
APV-hjælpemiddel (eksempelvis plejeseng ) for varetagelse
& udførelse af plejen , er det den midlertidige opholdskommune, der afholder udlån af hjælpemidlet og udgiften
hertil. Der afkræves ikke betaling fra hjemkommune.
Undtagelse: gæster fra anden kommune på midlertidigt
kortvarigt ophold hvor det på forhånd og ud fra
oplysningerne om borgers funktionsniveau, kan klarlægges
eller er klarlagt, at der ud fra opholdskommunens kendskab
til de fysiske rammer i ferieboligen vil være behov for
hjælpemidlet for varetagelse /udførelse af plejen.
Der udlånes/leveres ikke hjælpemidler hvor opholdet er af
kortere varighed, defineret som ophold på 3 dage og
derunder; jævnfør Principafgørelse C 28 07
Undtagelse: Borgere i Næstved Kommune; der har
midlertidigt kortvarigt ophold i eget sommerhus med
gentagne og eller hyppige ophold, uanset varighed.
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