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Indledning 

Baggrunden for at indføre formelle kvalitetsstandarder er et ønske om at  tilbyde borgere i Albertslund Kom-
mune en ensartet og fleksibel service på hjælpemiddelområdet. 
 
Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som kommunen har fastlagt på området og fungerer som 
det primære styringsredskab på hjælpemiddelområdet. 
Dette sikrer, at bevillingsniveauet er afpasset den budgetmæssige ramme. 
 
Kvalitetsstandarderne er et katalog over  nogle af de ydelser, som Albertslund Kommune tilbyder på hjæl-
pemiddelområdet. Kataloget indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte hjælpemidler, hvor ydelsens 
indhold, formål og bevillingskriterier bliver beskrevet. 
 
Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politi-
kere kan få et overblik over nogle af de hjælpemidler, som Albertslund Kommune tilbyder på hjælpemiddel-
området. 
 
Kvalitetsstandarderne fungerer som rettesnor for de ledere og medarbejdere i kommunen, der træffer afgø-
relser om tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne fungerer desuden som et referencepunkt for 
det serviceniveau, der er politisk vedtaget i kommunen. Internt i kommunen er kvalitetsstandarderne et værk-
tøj til at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de forventninger, som  er til serviceniveauet. 
 
Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på 
området.  
 

Overordnet lovgrundlag for ydelse  
Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er: 
 
• at borgere med et varigt funktionstab får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt 
• at gøre borgere uafhængig af andres bistand i dagligdagen i videst mulig omfang. 
 
Hjælpemidler (§ 112) er produkter, der er fremstillet specielt med henblik på at kompensere for en varig fy-
sisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at borgeren får mulighed 
for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende 
uafhængig af andres bistand i dagligdagen. 
 
Forbrugsgoder (§ 113) omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt 
forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe.   
Sådanne produkter er således ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, 
men kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som borgere med nedsat funktionsevne har be-
hov for. 
 
Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kroner, og hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt 
standardprodukt af den pågældende art. 
 
Til forskel fra egentlige hjælpemidler vil et forbrugsgode, der bevilges med henblik på at kompensere for en 
nedsat funktionsevne, normalt også indebære en lettelse i dagligdagen på samme måde som for borgere 
uden nedsat funktionsevne. Egenbetalingen på 50 % har således baggrund i, at der ville være tale om over-
kompensation, hvis borgeren fik de fulde anskaffelsesudgiver dækket. 
 
Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Hvilke forbrugsgoder, der 
indgår i sædvanligt indbo, vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. 
 
I enkelte tilfælde kan forbrugsgodet udlånes som hjælpemiddel uden egenbetaling. Dette vil være i tilfælde, 
hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel for borgeren, og når der ikke er en egentlig for-
brugsgodeværdi. 
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Støtte til køb af bil (§ 114) ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og so-
ciale forhold samt ansøgeres manglende evne til at færdes. I vurderingen indgår også oplysninger om ansø-
gers daglige kørselsbehov, og en vurdering af om støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selv-
hjulpen. 
 
Boligindretning (§ 116) kan bevilges til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når 
boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Be-
tingelsen for at modtage hjælp til boligindretning er, udover at der er tale om personer med en varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, at der er tale om en nødvendig boligændring. Det vil sige at ændringen 
skal kunne afhjælpe- eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem 
 
Individuel befordring (§ 117). Der kan ydes tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.  
 
Arbejdsmiljøloven (§ 15). I nogle tilfælde bevilges hjælpemidler efter arbejdsmiljøloven. Dette gælder i de 
tilfælde hvor hjælpemidlerne fungerer som arbejdsredskab for pårørende eller hjælpere i hjemmet. Når der 
bevilges hjælpemidler efter arbejdsmiljøloven, er det således for at sikre arbejdsmiljøet . Der skal foreligge 
en arbejdspladsvurdering ved bevilling af hjælpemidler efter arbejdsmiljøloven. 

 

Overordnede bevillingskriterier 
De helbredsmæssige betingelser for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme. Serviceloven 
fastslår, at kommunen yder støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjæl-
pemidlet/forbrugsgodet: 
 
• I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 
• I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 
• Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 
 
De grundlæggende bevillingskriterier er således begrundet i lovgivningen. Disse er: 
 
Varighed, væsentlighed samt bedst og billigst. 
 
Med varighed forstås, at der ikke  er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold inden for en over-
skuelig fremtid, hvorfor der i lang tid fremover er behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsev-
ne. Hvis lidelsen ikke er varig, vil der ofte være tale om et midlertidigt behov for hjælpemidler, som skal udle-
veres af sygehusvæsenet. 
 
Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsat-
te funktionsevne, og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Det kan også være, at hjælpemidlet 
er nødvendigt for, at ansøgeren kan være i erhverv. 
 
Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 
Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse. 
 
Der kan gøre sig særlige hensyn gældende for enkelte handicapgruppers vedkommende. For eksempel må 
der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og 
med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Det er vigtigt at sætte tidligt ind med 
hjælpemidler. 
 

Vurdering af borgerens behov 
Bevilling af hjælpemidler sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov. En helhedsvurdering inde-
bærer, at borgerens samlede situation tages i betragtning. Vurderingen af borgerens behov har til hensigt, at 
afdække det man kalder borgerens funktionsevne. 
Begrebet funktionsevne beskriver hvor godt (eller dårligt) en person fungerer i det omgivende samfund.  
 
Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget 
om borgerens behov. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om 
og i hvilket omfang, funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen. 
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Ofte vil det være nødvendigt at lave en bred beskrivelse af, hvor meget funktionsevnen er nedsat, hvordan 
borgeren i øvrigt klarer sin hverdag, og hvordan denne selv ønsker at indrette sin tilværelse for at leve så 
almindeligt og selvstændigt som muligt. 
 

Frit valg af leverandør og produkt  
Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg af leverandør vedr. hjælpemidler og boligindretning, bevilget efter 
servicelovens § 112 og § 116. 
 
Hvis en borger opfylder betingelserne for at få støtte til hjælpemidler eller boligindretning, har borgeren to 
muligheder. Borgeren kan enten vælge at benytte kommunens leverandør, eller retten til frit leverandørvalg, 
mod betaling af en eventuel merpris. Endvidere kan borgeren benytte sig af muligheden for at vælge et dyre-
re hjælpemiddel end det, der er omfattet af Kommunalbestyrelsens bevilling. 
 
Borgeren har ikke ret til frit valg, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med 
det hjælpemiddel, borgeren har valgt.  Arbejdsredskaber/plejehjælpemidler er ikke omfattet af frit valg. 
 
På boligindretningsområdet gælder det, at borgeren frit kan vælge en anden leverandør/håndværker eller 
andre materialer, mod en eventuel merpris. Hvis man benytter retten til frit valg på boligindretning, er borge-
ren selv entreprenør på projektet. Der er ikke frit valg på løsninger af en boligindretning.  
 

Hvem leverer hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligindretningen? 
Der kan være tale om flere muligheder: 
  
1. Hjælpemiddelcentret, Formervangen 11 
 
2. For en del af hjælpemidlerne har Albertslund Kommune indgået leverandøraftaler. Det fremgår af ske-

maerne i kvalitetsstandarden om Albertslund Kommune har indgået en leverandøraftale. Der vil løbende 
indgås nye leverandøraftaler.  

 
Hvis du ønsker at benytte en anden leverandør end den Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale 
med, skal du selv indkøbe hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højt med et beløb svarende til 
den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. 
 
3. Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelafdelingen. 

 

Koster hjælpemidlet noget? 
Hjælpemidler bevilget efter § 112 er normalt gratis for borgeren. Driftsudgifter og almindelig vedligeholdelse 
af hjælpemidlerne betales af borgeren.  
I de tilfælde, hvor borgeren vælger at benytte sig af frit valg af leverandør, kan der blive tale om at betale en 
eventuel merpris.  
 
Forbrugsgoder som er bevilget efter § 113, stk. 3: Her skal borgeren selv betale 50 % af prisen på et stan-
dardprodukt plus en eventuel merpris afhængig af produktvalg og ekstraudstyr. Driftsudgifter og reparationer 
betales ligeledes af borgeren. Hvis borgeren pga. sin nedsatte funktionsevne, har brug for en særlig indret-
ning eller kapacitet på forbrugsgodet, dækker kommunen denne ekstra udgift ifølge § 113, stk. 4.  
I særlige tilfælde kan forbrugsgoder bevilges uden egenbetaling (§ 113, stk. 5). Dette gælder når forbrugs-
godet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, og dermed ikke har en egentlig forbrugsgodeværdi for 
borgeren. 
 
Boligændringer bevilget efter § 116 er som hovedregel gratis for borgeren. I tilfælde, hvor borgeren vælger at 
benytte frit valg af leverandør, kan der blive tale om at betale en eventuel merpris. Reparationer og alminde-
lig vedligeholdelse betales af borgeren. I særlige tilfælde afholdes disse udgifter af kommunen. Dette vil 
fremgå af din bevilling. 

Hvordan ansøger man? 
Henvendelse/ansøgning om et hjælpemiddel kan komme fra borgeren selv, pårørende, hospital eller samar-
bejdsparter, som f.eks. hjemmeplejen, skolen eller daginstitutionen.  
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Henvendelsen stiles til: 
 
Albertslund Kommune 
Hjælpemiddelafdelingen,  
Sundheds- og Socialforvaltningen  
Nordmarks Allé 
2620 Albertslund 
 
En sagsbehandler vil, ud fra en konkret vurdering, afgøre, hvad kommunen kan tilbyde borgeren. 

 

Servicemål 
Følgende servicemål gælder for hjælpemiddelområdet i Albertslund Kommune. Det tilstræbes at: 
 

• Sagsbehandling af ansøgninger på kropsbårne hjælpemidler op startes inden for 2 uger. 
 

• Sagsbehandling af ansøgninger på el-scootere, trehjulede cykler og større boligændringer op startes 
inden for 12 uger.  

 
• Sagsbehandling af ansøgninger på andre tekniske hjælpemidler og mindre boligændringer op star-

tes inden for 4 uger. 
 

• Sagsbehandling af akutte sager, f.eks. børnesager, APV-hjælpemidler og siddestillingsproblematik-
ker op startes inden for 2 uger. 

 
Efter en sag er påbegyndt, kan man forvente en afgørelse inden for cirka 4 uger, da det kan være nødven-
digt at indhente lægelige oplysninger eller foretage praktiske afprøvninger, inden en afgørelse kan foreligge. 
Sager med svære problemstillinger kan dog forlænge tidspunktet for afgørelsen. 
 
 

Hjælpemiddelcenter Formervangen 
Hjælpemiddelcentret drives i samarbejde mellem Glostrup og Albertslund Kommuner. 
 
Som borger i Albertslund skal du som hidtil henvende dig til Hjælpemiddelafdelingen på Albertslund Rådhus 
(tlf.: 43 68 65 14), hvis du ønsker at ansøge om et hjælpemiddel/boligindretning/forbrugsgode. 
 
Hjælpemiddelcentret tager sig af praktisk rådgivning, levering, hjemtagelse og reparation af de hjælpemidler, 
som allerede er bevilget. 
 
Du kan også møde op på Hjælpemiddelcenteret og få klaret mindre reparationer på dit hjælpemiddel. Ring 
og bestil tid, inden du kommer, så undgår du ventetid. Tilbuddet omfatter dog ikke de opgaver, du selv er 
forpligtet til, såsom lapning, skift af dæk og slanger samt almindelig vedligeholdelse. 
 
Hjælpemiddelcenteret 
Formervangen 11 
2600 Glostrup 
Tel. 43 68 65 70 
 
Åbningstid:  
Mandag – onsdag: 8.00-15.00 
Torsdag: 8.00-18.00 
Fredag: 8.00-14.00 
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Læsevejledning 

Alle hjælpemidler mv. er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver 
hjælpemiddel, højre side beskriver målgruppe, formål, funktionsniveau mv. Nedenfor er forklaret, hvad der 
forstås ved de enkelte elementer i skemaet. 
 
Overskrift 

Lovgrundlag  Lov og paragraf. 

Behov der dækkes af ydel-
sen 

Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække? 

Formålet med ydelsen Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? 

Hjælpemidler der indgår i 
ydelsen 

 

Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. 

Målgruppe for ydelsen Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt ydelsen. 

Funktionsniveau 

 
Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er 
udgangspunkt for bevilling af ydelsen. 

Leverandør Her beskrives, hvem der leverer ydelsen. 

Valgmulighed m.h.t. leve-
randør 

Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af 
ydelsen. 

Betaling 

 
Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke 
udgifter der kan indgå. 

Særlige forhold Beskrivelse af særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen 
med en anden ydelse. 

Afledte forhold at tage hen-
syn til 

Beskrivelse af evt. afledte forhold, borgeren skal være opmærk-
som på. 
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Kropsbårne/personlige hjælpemidler 

Diabetesmaterialer 

Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere 
Lovgrundlag  § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at borgeren i videst mulig 

omfang kan varetage sine daglige funktioner. 
Omfattet af ydelsen • Teststrimler. 

• Lancetter til fingerprikker. 
Ikke omfattet af ydelsen • Tabletter. 

• Blodsukkermåleapparat. 
• Merudgifter til kost (Mulighed for at søge om merudgifter efter Service-

lovens § 100). 
Målgruppe for ydelsen Diabetiker, der har behov for tabletbehandling. 
Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation hvor følgende indikationer er op-

fyldt: 
• En risikovurdering af risici for udvikling af senkomplikationer til 

sukkersyge. 
• En vurdering af, hvorvidt patienten har forståelse for og mulighed 

for anvendelse af testmaterialerne. 
• At patienten forstår at vurdere resultaterne og drage konsekven-

serne heraf. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Særlige forhold  Der kan max ydes 150 stk. årligt. 
Afledte forhold der skal tages 
hensyn til 

Nej. 
 
 
Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At borgeren selv kan håndtere sin insulinbehandling og/eller sin kombinati-

onsbehandling. 
At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. 

Formålet med ydelsen At borgeren selv kan tilføre og tilpasse sin insulin, således at borgeren i vi-
dest mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Omfattet af ydelsen • Insulinpen. 
• Injektionskanyler til engangsbrug. 
• Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug. 
• Teststrimler. 
• Lancetter til fingerprikker. 
• Blodsukkermåleapparat. 
• Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappe-

de. 
Ikke omfattet af ydelsen Insulin, tabletter, ketonstrimler eller anden medicin. 

Merudgifter til kost (Mulighed for at søge om merudgifter efter Servicelo-
vens § 100). 

Målgruppe for ydelsen Diabetikere, der har behov for insulin. 
Funktionsniveau Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus om behov. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
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Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Blodsukkermåleapparat dækkes med 50 % af udgiften. 
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

 

Hjælpemidler til cirkulationsbehandling 

Kompressionsstrømper til ben og arme 
Lovgrundlag  § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for svære ødemer (hævelser). 
Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig 

omfang kan varetage sine daglige funktioner. 
Omfattet af ydelsen 

 
Kompressionsstrømper til: 

• Arme. 
• ben. 
• hænder. 
• Krop. 
• Ansigt mv. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med svære, varige kredsløbslidelser. 
Funktionsniveau 

 
At der er tale om: 

• Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter be-
handling. 

• Varige følger efter blodprop i arme/ben. 
• Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling. 
• Kronisk ødem (væske) på grund af utilstrækkelig funktion 

af vener. 
• Ved førstegangshenvendelser kræves dokumentation fra 

egen læge eller speciallæge. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja.  

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Særlige forhold Der vil normalt blive bevilget skiftestrømper.  
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Strømpepåtager i tilfælde hvor borgeren derved bliver selvhjulpen. 

Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til udskiftning – normalt én gang årligt. 
 
 
Kompressionsudstyr 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat lymfefunktion. 
Formålet med ydelsen At borgerne selv kan behandle ødemgenerne/ væskeophobning i arme el-

ler ben. 
Omfattet af ydelsen • Pulserende kompressionssystem/pumpe, arm. 

• Pulserende kompressionssystem/pumpe, ben. 
• Manchetter til arm eller ben. 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen Udskiftning af manchet. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med kronisk lymfeødem. 
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Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for at sygehusbehandlingen er 
ophørt. 

• Der bevilges billigst egnede pumpe til afhjælpning af be-
hovet. 

• Der skal foreligge en beskrivelse af, i hvilken udstrækning 
kompressionspumpen afhjælper en nedsat funktionsevne. 

• Der skal foreligge en beskrivelse af, på hvilke områder, 
kompressionspumpen letter den daglige tilværelse. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold  Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Skinner og bandager 

Skinner: Ben, skulder, albue, håndled, hånd 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte kraft og bevægelighed. 
Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig 

omfang kan varetage sine daglige funktioner. 
Omfattet af ydelsen • Funktionsskinner. 

• Reparation. 
Ikke omfattet af ydelsen Skinner til brug ved sportsudøvelse og skinner til forebyggelse. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med dagligt vedvarende behov for skinne for at kunne udføre 

funktioner i dagligdagen. 
Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Ved genansøgning 

skal det altid undersøges om reparation af skinne er tilstrækkeligt. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling  

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Don-Joy skinne bevilges kun i særlige tilfælde. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det 
vurderes om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet. 

Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en individuel vurdering. 

 

Brokbind 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for de gener en brok giver. 
Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig 

omfang kan varetage sine daglige funktioner. 
Omfattet af ydelsen • Almindeligt brokbind 

• Brokbind med hul til stomi. 
Ikke omfattet af ydelsen Brokbind til midlertidig brug i forbindelse med f.eks. ventetiden til operation. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med varige gener som følge af brok. 
Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 
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Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering.  
 
 
 
Lændebælte/støttekorsetter 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varigt nedsat funktionsevne i ryggen. 
Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig 

omfang kan varetage sine daglige funktioner. 
Omfattet af ydelsen • Lændebælte. 

• Støttekorset. 
• Skifte korset/lændebælte. 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen Støttekorsetter, der ydes som led i et behandlingsforløb. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med svære varige ryglidelser. Der vil som udgangspunkt ikke 

kunne ydes støtte til muskellidelser. 
Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling  

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering.  
 
 
 
Halskrave/nakkestøtte 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varigt nedsat nakke/halsfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig 

omfang kan varetage sine daglige funktioner. 
Omfattet af ydelsen • Halskrave. 

• Nakkestøtte. 
• Skifte halskrave /nakkestøtte. 

Målgruppe for ydelsen Borgere, der har behov for støtte af nakke-/halsfunktion for at kunne spise 
og drikke. 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør  Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 
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Proteser 

Brystprotese 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At erstatte et manglende bryst. 
Formålet med ydelsen At give borgeren kosmetisk kompensation. 
Omfattet af ydelsen • Protese. 

• Strips til fastholdelse af protese. 
• Brystvorter. 
• Skifte protese. 

Ikke omfattet af ydelsen • Protesebrystholder. 
• Badedragt. 
• Brystproteser, der indopereres. 

Målgruppe for ydelsen Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster. 
Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja. . 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling – normalt hvert andet år. 

 

Arm- og benprotese 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At erstatte et manglende ben eller arm 
Formålet med ydelsen At få et bedre funktionsniveau 
Omfattet af ydelsen • Silikoneliner. 

• Stumpstrømper. 
• Armprotese. 
• Benprotese. 
• Reparation. 
• Udskiftning. 
• Tilretning. 

Ikke omfattet af ydelsen - 
Målgruppe for ydelsen Borgere der er arm- eller benamputeret. 
Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 
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Parykker 

Paryk 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for varigt abnormt hårtab. 
Formålet med ydelsen At give borgeren kosmetisk kompensation. 
Omfattet af ydelsen Parykker og toupeer der er fabriksfremstillet/individuelt fremstillet. 
Ikke omfattet af ydelsen Der ydes ikke paryk til midlertidigt hårtab som følge af behandling samt 

almindelig forekommende hårtab. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med vansirende skaldethed f.eks. pletskaldethed. 
Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale.   
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Ved valg af dyrere pro-
dukt, end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbeta-
ling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med 

bomuld. Holdbarhed gennemsnitlig 1 år. Særlige forhold kan medføre hyp-
pigere udskiftning. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 

 

Fodtøj og fodindlæg 

Ortopædisk fodtøj  
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens foddeformitet. 
Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig 

omfang kan varetage sine daglige funktioner. 
Omfattet af ydelsen • Fabriksfremstillet ortopædisk fodtøj. 

• Håndsyet fodtøj. 
• Bandagesko. 
• Forsåling/udbedring. 
• Forhøjelser. 
• Reparation. 
• Gængesål. 

 
Ikke omfattet af ydelsen Der gives ikke fodtøj til sport. 
Målgruppe for ydelsen Borgere hvor generne af en foddeformitet kan afhjælpes. 
Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling .  
Egenbetaling for voksne: 810 kr. (pris 2013). 
Egenbetaling for børn: 440 kr. (pris 2013). 
Ved valg af anden leverandør, kan der være yderligere egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Ved første gangs bevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes 

efter 3 måneders forløb, af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. 
Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til udskiftning hver 
18. måned. 
Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
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Ortopædisk fodindlæg 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens foddeformitet. 
Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig 

omfang kan varetage sine daglige funktioner. 
Omfattet af ydelsen • Ortopædisk fodindlæg. 
Ikke omfattet af ydelsen Fodindlæg der kan købes i daglig handel. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med: 

• 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. 

• Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede 
tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. 

• Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger ef-
ter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller ledde-
gigt. 

• Erhvervet platfod som følge af degeneration. 
• Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. 
• Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig 

begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og 
ledkapsler ved medfødt knogleskørhed.  

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Der ydes hjælp til genbevilling efter en konkret individuel vurdering –  

normalt en gang årligt. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 
 
 
Almindeligt fodtøj  
Lovgrundlag § 113 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for forskellig fodstørrelse 
Formålet med ydelsen At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt 

omfang kan varetage sine daglige funktioner. 
Omfattet af ydelsen Almindeligt fodtøj som kan købes i almindelig handel. 
Ikke omfattet af ydelsen Der gives ikke fodtøj til sport. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med forskel i skostørrelse på minimum 2 numre. 
Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmuligheder m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Borger afholder 50 % af udgiften. Kommunen yder dog maksimalt et tilskud 
på 1.330 kr. (pris 2013). 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

Særlige bemærkninger Der ydes hjælp til genbevilling efter individuel konkret vurdering – normalt 
efter 15 måneder. 
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Særlige beklædningsgenstande 

Kørepose og regnslag 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for, at der ikke kan bruges almindelig udendørs beklæd-

ning. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan komme udendørs med kørestol/ klapvogn. 
Omfattet af ydelsen • Kørepose.   

• Regnslag til kørestol.  
• Køreslag. 

Ikke omfattet af ydelsen • Regnslag der kan købes i almindelig handel. 
Målgruppe for ydelsen Borgere, der på grund af nedsat kraft- og bevægelighed ikke er i stand til at 

benytte overtrækstøj eller almindeligt regntøj til brug udendørs. 
Funktionsniveau Det skal være godtgjort at funktionsnedsættelsen medfører væsentlige 

problemer med at klare påklædning af ”normalt” udendørs tøj/regntøj. 
Leverandør Albertslund kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et pro-
dukt der er dyrere end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
 
 

Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler 

Hjælpemidler til hovedbeskyttelse 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At beskytte hovedet ved fald. 
Formålet med ydelsen At beskytte hovedet ved fald, og dermed forhindre hovedtraumer. 
Omfattet af ydelsen • Beskyttelseshjelm – fabriksfremstillet. 

• Beskyttelseshjelm – individuel fremstillet. 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen Almindelig cykelhjelm. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer. 
Funktionsniveau Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer. 
Leverandør Albertslund har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et pro-
dukt der er dyrere end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
 
 
 

Stomimaterialer 

Stomimateriale 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat tarmfunktion. 
Formålet med ydelsen Afhjælpe følgerne efter en stomi operation. 
Omfattet af ydelsen • Stomiposer. 

• Stomibælte. 
• Stomipasta. 
• Hudbeskyttende cremer. 
• Hudbeskyttende ringe. 
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Ikke omfattet af ydelsen • Vatpinde. 
• Plast- eller gummihandsker. 
• Hudservietter. 
• Normale hudcremer. 
• Affaldsposer. 

Målgruppe for ydelsen Borgere, der har fået foretaget én af følgende operationer: 
• Kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen). 
• Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen). 
• Urostomi (kunstig udføring af urinveje). 

Funktionsniveau Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
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Hjælpemidler til personlig pleje 

Hjælpemidler til vask og bad 

Bademåtte, skridsikker 
Lovgrundlag  § 15 i Arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. 
Formålet med ydelsen At undgå arbejdsulykker. 
Omfattet af ydelsen Bademåtte i specielle mål. 
Ikke omfattet af ydelsen • Bademåtte købt i almindelig handel. 

• Skridsikre bånd. 
Målgruppe for ydelsen  Plejepersonale der hjælper til ved personlig hygiejne. 
Funktionsniveau Ikke relevant. 
Leverandør Hjælpemiddelcentret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Ydelsen er gratis for borgeren. 
Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler 
fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

 
 
Hårvaskebakke 
Lovgrundlag § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan få vasket hår af hjælper. 
Omfattet af ydelsen • Hårvaskebakke til sengebrug 

• Reparation. 
Målgruppe for ydelsen Plejepersonale der hjælper til ved personlig hygiejne. 
Funktionsniveau Borgere der bades i sengen. 
Leverandør Hjælpemiddelcentret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Ydelsen er gratis for borgeren. 
Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

 Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

 
 
Bruseleje 
Lovgrundlag § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan få bad trods nedsat funktion. 
Formålet med ydelsen At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. 
Omfattet af ydelsen • Bruseleje med/uden hjul – fast højde eller højdeindstilleligt. 

• Tilbehør 
• Reparation 

Målgruppe for ydelsen Plejepersonale/ pårørende der plejer borger  
Funktionsniveau Borgerens behov kan ikke afhjælpes ved badestol/ bademåtte. 
Leverandør Hjælpemiddelcenteret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Ydelsen er gratis for borgeren. 
Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
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Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler 
fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

 
 
Badehjælpemidler, øvrige 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven 
Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan bade eller på trods af nedsat funktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller med hjælp. 
Omfattet af ydelsen • Badetaburet m. håndgreb 

• Badebræt til kar. 
• Badekarindsats. 
• Badekarsæde, drejeligt. 
• Specialtilpasning/tilbehør. 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen • Badetaburet uden håndgreb. 
• Et-trins skammel. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat funktionsevne. 
Funktionsniveau Borgeren kan kun tage bad siddende. 
Leverandør Albertslund Kommune har kun indgået leverandøraftale på badetaburetten. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens § 112. 
Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens § 15. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler 
fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

 
 

Hjælpemidler til toiletbesøg 

Bade- toiletstol 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At klare toiletbesøg på trods af nedsat funktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan klare toiletbesøg selvstændigt eller med hjælper. 
Omfattet af ydelsen • Bade- toiletstol med/uden hjul 

• Bade- toiletstol med hjul, kipfunktion 
• Bade- toiletstol med drivhjul 
• Tilbehør og specialtilpasning 
• Reparation 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Der kan bevilges toiletstol til borgere, der har vanskeligt ved at 

sidde, sætte sig eller rejse sig, samt til borgere der pga. nedsat 
gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet. 

• Toiletstole med kipfunktion bevilges, hvis borgeren har nedsat sid-
dende balance og dermed ikke kan sidde opret. 

Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftaler. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens § 112 
Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens § 15. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej.  
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler 
fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

 
 
Toiletforhøjer 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven. 
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Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan sætte/rejse sig fra toilettet.  
Formålet med ydelsen At borgeren kan klare toiletbesøg med/uden hjælp, og dermed i videst mu-

lig omfang blive mere selvhjulpen.  
Omfattet af ydelsen • Fastmonteret toiletforhøjer med/uden armlæn. 

 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen Løse toiletforhøjere. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau Borgere der har vanskeligheder med at rejse/sætte sig på toilettet. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens § 112 
Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens § 15.  

Betaling  Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej.  
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

 Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 
 
Borger skal selv opbevare det oprindelige toiletsæde. Kommunen erstatter 
ikke eventuelt bortkommende toiletsæder. 

 
 
Toiletløfter, elektrisk 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service 
Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan sætte sig/rejse sig fra toilettet. 
Formålet med ydelsen  At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg, og dermed i videst mulig 

omfang bliver mere selvhjulpen. 
 

Omfattet af ydelsen • Elektrisk toiletløfter 
• Specialtilpasning 
• Reparation 
• Eventuelt etablering af strøm på badeværelset 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Borgeren skal blive selvhjulpen med hensyn til toiletbesøg, og behovet 

skal ikke kunne afhjælpes på anden måde. 
• Bevilges i særlige tilfælde hvor borgerens nedsatte funktioner udeluk-

ker brug af bade- toiletstol. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Toiletløfteren skal tilsluttes el. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

 Borger skal selv opbevare det oprindelige toiletsæde. Kommunen erstatter 
ikke eventuelt bortkommende toiletsæder. 

 
 
Toiletbræt med vaske- og tørrefunktion 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan klare sig uden hjælp på badeværelset og dermed blive 

selvhjulpen. 
Omfattet af ydelsen Installation af toiletbræt med vaske- og tørrefunktion. 
Målgruppe for ydelsen Borgere der på grund af deres lidelse, ikke er i stand til at tørre sig selv ef-

ter toiletbesøg, men som i øvrigt vil være selvhjulpne i toiletsituationen. 
Funktionsniveau Borgere med en varigt nedsat funktionsevne. Ved bevilling af et toiletbræt 

med vaske- og tørrefunktion skal borger blive fuldstændig uafhængig af 
andres hjælp på badeværelset. 
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Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Toiletbrættet skal tilsluttes el. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Borger skal selv opbevare det oprindelige toiletsæde. Kommunen erstatter 
ikke eventuelt bortkommende toiletsæder. 

 
 
 
Armlæn som monteres på toilet 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At borgeren kan sættes sig og rejse sig fra toilettet. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan klare toiletbesøg med eller uden hjælp, og dermed i videst 

mulig omfang blive mere selvhjulpen. 
Omfattet af ydelsen • Toiletbræt med armlæn. 

 
• Reparation.  

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat funktionsevne. 
Funktionsniveau Borgeren skal have behov for støtte for at kunne rejse/sætte sig på toilet-

tet. 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens § 112 
Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens § 15. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej.  
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

 Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 
 
Borger skal selv opbevare det oprindelige toiletsæde. Kommunen erstatter 
ikke eventuelt bortkommende toiletsæder. 

 
 
 

Forflytning i sengen 

Rebstige, sengebånd og fritstående galge 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat funktionsevne. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan skifte stilling i sengen ved egen hjælp. 
Omfattet af ydelsen • Rebstiger. 

• Sengebånd. 
• Fritstående galge. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med varig funktionsnedsættelse. 
Funktionsniveau Borgeren bliver i stand til at skifte stilling i sengen. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
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Glidebræt 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat standfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan klare forflytning selvstændigt eller med hjælp. 
Omfattet af ydelsen Glidebrætter. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau Borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp at forflytte 

sig f.eks. fra seng til kørestol. 
Leverandør  Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens § 112 
Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens § 15. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borgeren vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, er der egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Vendelagen og el-vendelagen  
Lovgrundlag § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet, samt at sikre arbejds-

miljøet i borgers hjem. 
Formålet med ydelsen At undgå  arbejdsulykker. 
Omfattet af ydelsen • Glidestykker. 

• Glidepuder. 
• Glidelagen. 
• Vendelagen med el-motor. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. 
Funktionsniveau • Borgeren har svært ved at hjælpe til ved forflytninger i 

sengen.. 
• Borgeren bliver med personhjælp i stand til at vende sig i 

sengen. 
 
For et vendelagen med el-motor gælder følgende kriterier: 
 

• Borgeren skal være ude af stand til at vende sig i sengen 
ved egen hjælp. 

• Det er ikke muligt for hjælperen at benytte øvrige hjælpe-
midler. 

Leverandør Hjælpemiddelcenteret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 
Betaling Ydelsen er gratis for borgeren. 
Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler 
flyttes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

 

Glidelagen 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat funktionsevne 
Formålet med ydelsen At borger selvstændigt kan vende og forflytte sig i sengen 
Omfattet af ydelsen Glidelagen 
Målgruppe for ydelsen Borgere der ikke selvstændigt kan vende- og forflytte sig i sengen 
Funktionsniveau Borger er ikke i stand til at klare forflytningen på anden måde. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
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Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 
 
 

Senge 

Barneseng med el-funktioner 
Lovgrundlag § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At forældre og hjælpere får mulighed for at pleje et handicappet barn i 

sengen.  
Formålet med ydelsen At sikre forældre og hjælpere de nødvendige arbejdsredskaber til brug ved 

plejen af barnet.  
Omfattet af ydelsen • Barneseng med el-indstilling i højde og liggeflade. 

• Reparation. 
• Tilbehør og specialtilpasning. 

Ikke omfattet af ydelsen Almindelig barneseng. 
Målgruppe for ydelsen Børn med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau Højdeindstillingen skal være nødvendig for at kunne hjælpe barnet med 

personlig pleje, forflytning og lejring. 
Leverandør Hjælpemiddelcenteret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Ydelsen er gratis for borgeren. 
Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler 
fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 

 
 
 
Plejeseng med el-funktioner 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen • Hjælp til selvstændigt at komme i/ud af sengen. 

• Hjælp til personlig hygiejne i sengen. 
Formålet med ydelsen At borgeren selvstændigt kan komme i og ud af sengen eller at sikre pleje-

personalets arbejdsforhold i borgers hjem. 
Omfattet af ydelsen • Seng med 4-delt liggeflade – motor til højde- og rygdel som standard.  

• Standard skummadras 
• Speciel tilbehør 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen • Sengebund med el-funktioner. 
• Almindelige elevationssenge. 
• Sengebund med manuel indstilling. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Borgeren kan ikke rejse sig fra en fast højde, og har derfor brug for 

højdeindstilling af sengen for at kompensere for en nedsat funktion. 
• Borger skal ved bevilling efter § 112 selv kunne klare forflytninger til/fra 

kørestol. 
• Eleverbart hovedgærde eller klodser under egen seng, afhjælper ikke 

problemet. 
• Borgere der bliver plejet i sengen og hjælpere derfor har brug for en 

plejeseng af hensyn til arbejdsmiljøet 
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
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Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens § 15. 
Ja, hvis sengen er bevilget efter servicelovens § 112. 
 

Betaling . Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler 
eller tæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og optimere arbejds-
forholdene. 

 
 
Eleverbart hovedgærde 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat lunge- og/eller hjertefunktion. 
Formålet med ydelsen At give borgeren mulighed for at sove på trods af vejrtræknings- og/eller 

hjerteproblemer. 
Omfattet af ydelsen • Eleverbart hovedgærde, manuelt/elektrisk 

• Reparation 
Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau Borgere med lægeligt dokumenteret behov for at ligge med hævet hoved-

gærde. Behovet kan ikke løses med ekstra puder. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borgeren et dy-
rere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej.  
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

 Det er en forudsætning, at man kan komme til under sengen, for at spæn-
de hovedgærdet fast. 

 
 

Forflytningshjælpemidler 

Stålift 
Lovgrundlag § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan blive hjulpet med forflytning. 
Omfattet af ydelsen • Stålift. 

• Standardløftesejl. 
• Specialtilpassede løftesejl. 

Målgruppe for ydelsen Plejepersonale eller pårørende der hjælper med forflytningerne. 
Funktionsniveau • Borgeren er ikke i stand til at klare flytning på anden må-

de. 
• Borgeren kan samarbejde om flytningen. 
• Borger har en sikker og stabil standfunktion. 

 
Leverandør Hjælpemiddelcentret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør Nej. 

Betaling Ydelsen er gratis for borgeren. 
Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

 Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og optimere 
arbejdsforholdene. 
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 Gulvlift 
Lovgrundlag § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan blive flyttet til og fra seng, kørestol, badestol mv. 

At en gulvlift er nødvendig for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø. 
Omfattet af ydelsen • Gulvlift. 

• Løftesejl. 
 

Målgruppe for ydelsen Borgere uden stand- eller gangfunktion. 
Funktionsniveau • Borgeren kan ikke flyttes ved hjælp af ståløfter eller øvrige 

forflytningshjælpemidler. 
• Borgeren kan ikke medvirke til forflytningen. 

Leverandør Hjælpemiddelcentret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Ydelsen er gratis for borgeren. 
Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

 Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møb-
ler eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og optimere 
arbejdsforholdene. 

 
 
Loftlift 
Lovgrundlag § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen  At borgeren kan blive flyttet til og fra seng, kørestol, badestol mv. 

At en loftlift er nødvendig for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø 
Formålet med ydelsen  At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. 
Omfattet af ydelsen • Montering af skinner i loft/væg 

• Løftemotor 
• Løftesejl 
• Lovpligtigt serviceeftersyn 
• Reparation 

Målgruppe for ydelsen Plejepersonale eller pårørende der hjælper med forflytninger. 
Funktionsniveau .Borgere der ikke kan forflyttes ved hjælp af gulvlift eller øvrige forflyt-

ningshjælpemidler. 
Leverandør  Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.  
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Ydelsen er gratis for borgeren. 
Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler 
fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og arbejdsforhold. 
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Hjælpemidler til personlig mobilitet 

Støttehjælpemidler 

Ståstøtte-stativ 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat standfunktion. 
Formålet med ydelsen • At borger kan opnå en stående aktivitet af længere varighed.  

• At fremme barnets naturlige udvikling. 
Omfattet af ydelsen • Fast ståstøtte-stativ. 

• Vipbar ståstøtte-stativ med el- eller hydraulisk funktion. 
• Reparation. 

Målgruppe for ydelsen Fortrinsvis børn med svær nedsat fysisk funktionsevne samt børn med 
nedsat standfunktion. 

Funktionsniveau Borgeren kan ikke benytte gangredskab  
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være en 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Ganghjælpemidler 

Stokke 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs-

/udendørs. 
Omfattet af ydelsen • Indstillelig håndstok med anatomisk greb. 

• Albuestokke, enkeltindstillelige. 
• Albuestokke, dobbeltindstillelige. 
• Underarmsstokke. 
• Fire- eller fempunktsstokke. 
• Tilbehør/specialtilpasning. 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen • Håndstok med standardgreb. 
• Sammenklappelig stok. 
• Udskiftning af dupsko. 
• Pigsko. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer. 
Funktionsniveau • Den nedsatte gangfunktion skal ikke kunne afhjælpes af 

en håndstok købt i almindelig handel. 
Leverandør Albertslund Kommune har kun indgået leverandøraftale på albuestokkene. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
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Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
 
 
Rollator 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion og/eller balance. 
Formålet med ydelsen At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt inden-

dørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen • Rollatorer med 4 hjul 

• Èn-håndsrollator 
• Kurv, stokkeholder, bakke 
• Reparation 

Ikke omfattet af ydelsen • Indkøbsshopper, indkøbstrolley 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance 
Funktionsniveau • Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller udendørs 

uden risiko for fald. 
• Ved udendørs gang er der behov for at kunne hvile under-

vejs. 
• Borgeren bliver med rollator uafhængig af personstøtte 

ved gang. 
Ekstra rollator kan bevilges: 

• Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind/ud 
af boligen. 

• Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere 
etager. 

Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Hvis rollator benyttes indendørs, kan det være nødvendigt at fjerne dørtrin 
for at mindske faldrisikoen. 

 
 
 
Gangbuk 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt – primært in-

dendørs. 
Omfattet af ydelsen • Højdeindstillelig gangbuk.  

• Reparation. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion. 
Funktionsniveau • Borgeren kan ikke færdes uden risiko for fald. 

• Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok eller rollator. 
• Hvis boligen er i flere plan, kan der efter behov, bevilges 

gangbuk til brug på hver etage. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være en 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Der kan blive tale om fjernelse af dørtrin for at nedsætte faldrisikoen. 
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Cykler 

Trehjulet cykel 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion og nedsat balance. 
Formålet med ydelsen At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere 

afstande udendørs - og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen • Trehjulede cykler med to baghjul 

• Trehjulede cykler med to forhjul 
• Specialtilpasning 
• 1 kurv 
• Lås 
• Overtræksgarage 
• Reparation 

Ikke omfattet af ydelsen Almindelig drift og vedligeholdelse. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance, som ikke læn-

gere kan cykle på tohjulet cykel. 
For børn gælder, at de skal være over den alder, hvor der normalt bruges 
støttehjul på cyklen. 

Funktionsniveau • Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle. 
• Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over 

længere afstande. 
• Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved of-

fentlig transport, Flextrafik eller i egen bil. 
• Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap 

ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel. 
• Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis formålet udelukkende er at få 

motion. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
produkt end bedste egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 
 
Trehjulet cykel med el-hjælpemotor 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance. 
Formålet med ydelsen At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere 

afstande udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen • Trehjulet cykel med el-hjælpemotor. 

• Specialtilpasning. 
• Reparation. 
• Overtræksgarage. 

Ikke omfattet af ydelsen Almindelig drift og vedligeholdelse. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance. 

Borgere med nedsat hjerte og/eller lungefunktion, kombineret med nedsat 
gangfunktion. 

Funktionsniveau • Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle. 
• Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over 

længere afstande. 
• Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved of-

fentlig transport, Flextrafik eller i egen bil. 
• Borgeren er på grund af et fysisk handicap ikke i stand til at benytte to-

hjulet cykel eller trehjulet cykel uden hjælpemotor. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
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Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være en 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 
 
 
Tohjulet cykel med hjælpemotor 
Lovgrundlag § 113, stk. 3 i lov om social service 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At øge borgers mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere af-

stande udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen • Tohjulet cykel med hjælpemotor 

• Lås  
• Kurv  

Ikke omfattet af ydelsen • Reparation og vedligeholdelse. 
Målgruppe for ydelsen • Der skal være et væsentligt behov for at transportere sig over 

længere afstande, og skal ikke kunne dækkes på anden måde, 
f.eks. Flextrafik, offentlige transportmidler eller i egen bil. 

• Borgeren vil kunne benytte cyklen til fritidsbetonede aktiviteter. 
Funktionsniveau • Borgere med nedsat gangfunktion, men med god balance. 

• Borgere med nedsat hjerte og/eller lungefunktion kombineret med 
nedsat gangfunktion. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Borgeren skal betale 50 % af en standard tohjulet cykel med hjælpemotor. 
En standard tohjulet cykel med hjælpemotor er prissat til 13.000 kr. (pris 
2013).  
Ønsker borgeren en dyrere cykel end bedst egnede og billigste cykel, vil 
der være en yderligere egenbetaling på prisdifferencen. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Cyklen er borgerens ejendom. Der ydes ikke støtte til udskiftning af cyklen. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Borgeren skal selv indkøbe cyklen når de har fået bevillingen af kommu-
nen. 

 
 
 
Tohjulet cykel med hjælpemotor, der udelukkende fungerer som hjælpemiddel 
Lovgrundlag § 113, stk. 5 i lov om social service. Forbrugsgode der udelukkende funge-

rende som et hjælpemiddel 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At øge borgers mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere af-

stande udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen • Tohjulet cykel med hjælpemotor. 

• Lås.  
• Kurv.  
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen • Almindelig vedligeholdelse. 
Målgruppe for ydelsen • Der skal være et væsentligt behov for at transportere sig over 

længere afstande, og skal ikke kunne dækkes på anden måde, 
f.eks. Flextrafik, offentlige transportmidler eller i egen bil. 

Funktionsniveau • Borgere med nedsat gangfunktion, men med god balance. 
• Borgere med nedsat hjerte og/eller lungefunktion kombineret med 

nedsat gangfunktion. 
• Borgere med udtalt skånehensyn. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
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Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borgeren en dy-
rere produkt end bedst egnede og billigste cykel, vil der være en egenbeta-
ling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Cyklen er Albertslund Kommunes ejendom, uanset om borger har betalt en 

merpris for cyklen. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 
 

Kørestole 

Transportkørestol 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat gangfunktion 
Formålet med ydelsen At øge borgerens mobilitet, så de får mulighed for at færdes udenfor 

hjemmet – og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen • Krydsrammestol 

• Tilbehør 
• Reparation 
• Udskiftning af dæk/slanger, hvis der er behov for mere end en årlig ud-

skiftning pga. slidtage. Dokumentation skal foreligge. 
Ikke omfattet af ydelsen Almindelig vedligeholdelse. 

Specialtilpasning.  
Målgruppe for ydelsen Borgere med varigt nedsat gangfunktion.  
Funktionsniveau • Der bevilges billigst egnede model, på baggrund af en samlet vurde-

ring af behovet. 
• Behovet kan ikke dækkes ved hjælp af rollator. 
• Borgeren har som udgangspunkt et behov for kørestol flere gange om 

ugen. 
• Der skal være behov for transportkørestol til aktiviteter/færden udenfor 

boligen som borgeren  ellers ville være afskåret fra at deltage i. 
 

Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej 

 
 
 
Manuel kørestol 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At øge borgerens mobilitet, så de får mulighed for at færdes i og udenfor 

hjemmet – og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen • Krydsrammestol. 

• Fastrammestol. 
• Specialtilpasning. 
• Tilbehør. 
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end 

en årlig udskiftning pga. slidtage. Dokumentation skal foreligge. 
• Reparation. 
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Ikke omfattet af ydelsen • Almindelig vedligeholdelse.  
• Kørestol til brug ved sportsaktiviteter. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med ophævet eller varigt nedsat gangfunktion. 
Funktionsniveau • Der bevilges billigst egnede model, på baggrund af en samlet vurde-

ring af behov for særlige funktioner. 
• Borgeren kan have behov for individuel indstilling af kørestolens funkti-

oner  
• Borgeren har svært ved at foretage forflytninger, hvilket medfører, at 

kørestolen også benyttes som stol i løbet af dagen. 

Leverandør Albertslund har indgået leverandøraftaler på nogle af kørestolene. 

Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger an-
den leverandør, eller dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjæl-
pemiddel, vil der være egenbetaling. 

Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin. 
 
 
Komfort kørestol 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en ophævet gangfunktion og nedsat siddende stabilitet 

og bevægelighed i kroppen. 
Formålet med ydelsen At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet – og dermed 

kunne deltage i dagligdagsaktiviteter. 
Omfattet af ydelsen • Komfort kørestole. 

• Specialtilpasning. 
• Tilbehør. 
• Reparation. 
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end 

en årlig udskiftning pga. slidtage. Dokumentation skal foreligge. 
Ikke omfattet af ydelsen • Drift. 

• Almindelig vedligeholdelse.  
Målgruppe for ydelsen •  Borgere med behov for særlig komfort og behov for korrektion af sid-

destillingen. 
 

Funktionsniveau • Borgeren kan ikke ved egen hjælp skifte stilling i kørestolen og har der-
for behov for kipfunktioner. 

• Behovet for ændring af siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af en 
aktiv eller standardkørestol, kombineret med egen hvilestol. 

•  
Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin. 
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Hjælpemotor til manuel kørestol 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft hos en hjælper ved kørsel med en tung kø-

restol. 
Formålet med ydelsen At give pårørende/hjælper mulighed for at kunne køre borgeren udendørs i 

kørestol i forbindelse med daglige aktiviteter eller udendørs ture generelt. 
Omfattet af ydelsen Hjælpemotor påmonteret manuel kørestol. 
Ikke omfattet af ydelsen Drift og almindelig vedligeholdelse. 
Målgruppe for ydelsen Borgere, der er afhængig af kørestol til udendørs brug, og på grund af 

nedsat kraft eller andre helbredsmæssige forhold ikke er i stand til at ma-
nøvrere en manuelkørestol. 

Funktionsniveau • Borgeren sidder permanent i manuel kørestol, og er ikke i stand til at 
manøvrere den udendørs. 

• Borgerens pårørende hjælper dagligt brugeren udendørs, men har 
vanskeligt ved at håndtere kørestolen. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens § 112 
Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens § 15.  

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis. Hvis borger vælger et dyrere produkt 
end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold • Hjælpemotoren kan være tung at af- og påmontere. 

• Borgeren kan i nogle situationer have svært ved at køre kørestolen 
med en hjælpemotor påmonteret. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Der kan være behov for en ekstra kørestol, da kørestolen ikke kan klappes 
sammen når hjælpemotoren er monteret. 

 
 
El-kørestol med joystick, indendørs 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en ophævet gangfunktion eller udtalt skånebehov. 
Formålet med ydelsen At give borgeren mulighed for at færdes i hjemmet og dermed opretholde 

en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen Billigst egnede model set i forhold til hvor mange timer borgeren skal be-

nytte el-kørestolen ad gangen. 
• El-kørestol med joystick. 
• Evt. specialtilpasning 
• Tilbehør. 
• Reparationer. 
• Udskiftning af batterier efter behov. 
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end 

en årlig udskiftning pga. slitage. Dokumentation skal foreligge. 
Ikke omfattet af ydelsen • Drift    

• Almindelig vedligeholdelse. Kørestolstaske. 
• Bagageboks. 
• Punktérfri dæk. 

Målgruppe for ydelsen • Borgere med ophævet eller stærkt nedsat gangfunktion. 
• Borgere med nedsat funktion i arme/overkrop, i en grad at en manuel 

kørestol ikke kan anvendes hensigtsmæssigt. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borgeren vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej.  
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin. 
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El-kørestol med joystick – til kombineret inden- og udendørs brug 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet - og dermed 

opretholde en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen Billigst egnede model – set i forhold til hvor mange timer borgeren skal be-

nytte el-kørestolen ad gangen. 
 
• El-kørestol med joystick. 
• Evt. specialtilpasning. 
• Tilbehør. 
• Reparationer 
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end 

en årlig udskiftning pga. slidtage. Dokumentation skal foreligge. 
• Udskiftning af batterier efter behov.  

Ikke omfattet af ydelsen • Driftsudgifter. 
•      Almindelig vedligeholdelse. Kørestolstaske. 
• Bagageboks. 
• Punktérfri dæk. 

Funktionsniveau • Der skal være tale om et dagligt behov. 
• El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes selvstændigt 

og for at kunne bibeholde aktiviteter i og udenfor hjemmet. 
• El-kørestolen skal, i væsentlig grad, kunne medvirke til en større grad 

af selvhjulpenhed. 
• Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-

kørestolen på forsvarlig måde. 
• Der skal være mulighed for at kunne opbevare el kørestolen inden-

dørs. 
• . 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et pro-
dukt, som er dyrere end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I tilfælde af driftsstop, er det borgerens ansvar at sørge for hjemtransport. 

Det anbefales at borger tegner et Falck-abonnement  
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Der kan være brug for at fjerne dørtrin. 
 

 
 

El-scootere 

El-scooter som standardprodukt  
Lovgrundlag § 113, stk. 3 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en væsentlig nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til at færdes udenfor hjemmet over længere af-

stande, og opretholde en aktiv tilværelse. 
Omfattet af ydelsen • Max 50 % tilskud til anskaffelse af el-scooter som standardprodukt  

• Hvis el-scooteren ikke kan oplades indendørs, ydes hjælp til 
strømudtag til opladning. 

• Overtræksgarage. 
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere 

end 1 årlig udskiftning pga. slidtage. Dokumentation skal foreligge. 
Ikke omfattet af ydelsen Der ydes ikke hjælp til udskiftning eller reparation af el-scooteren. 

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af batterier. 
Der ydes ikke hjælp til drift og almindelig vedligeholdelse, herunder lap-
ning. 
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Funktionsniveau De generelle betingelser jvf. lov om social service skal være opfyldt. 
• At den udendørs gangfunktion er væsentlig nedsat. 
• At den udendørs færden ikke kan klares på anden vis ved 

f.eks. rollator, manuel kørestol, trehjulet cykel, egen bil, 
Flextrafik, offentlige transportmidler eller andre hjælpemid-
ler.  

• At der er et regelmæssigt behov for transport, dvs. flere 
gange om ugen. Tidligere aktivitetsniveau tages i betragt-
ning. 

• At el-scooteren indebærer en væsentlig grad af selvhjul-
penhed og bryder isolation. 

• At borgeren kan tåle vejrpåvirkninger såsom kulde, rystel-
ser mv. i forbindelse med kørsel. 

• At borgeren er i stand til at køre på forsvarlig vis i trafik-
ken.   

Leverandør Frit leverandørvalg. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør  

Ja.  

Betaling Borger betaler 50 % af en standard el-scooter. En standard el-scooter er 
prissat til 24.750 kr. (pris 2013).  
Albertslund kommune yder tilskud på 50 % af el-scooteren, dog maksimalt 
12.375 kr.  
Ønsker borgeren et dyrere produkt end billigst og bedst egnede vil der væ-
re en yderligere egenbetaling på prisdifferencen. 

Særlige forhold • El-scooteren er borgeren ejendom, og der kan ikke ydes hjælp til 
udskiftning. 

• I tilfælde af driftsstop, er det borgerens ansvar at sørge for hjem-
transport. Det anbefales at tegne et Falck abonnement. 

• Ved bevilling af el-scooter, vil andre kommunale ydelser såsom 
indkøbsordning, kørsel og lign. blive revurderet.  

 
 
 
 
Særlig indretning eller særlig kapacitet på el-scootere 
Lovgrundlag § 113, stk. 4 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en væsentlig nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til gøre brug af en bevilget el-scooter.  
Omfattet af ydelsen • Der ydes hjælp til udskiftning af særlig indretning/kapacitet 

på en bevilget el-scooter. 
• Hjælp til reparation af den særlige indretning/kapacitet på en 

bevilget el-scooter.   
Ikke omfattet af ydelsen Der ydes ikke hjælp til drift og almindelig vedligeholdelse. 
Funktionsniveau De generelle betingelser i lov om social service skal være opfyldt. 

 
• Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne, er nødvendigt med en 

el-scooter, der er dyrere end en et standardprodukt, eller hvis den ned-
satte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning, ydes hjælp til de 
nødvendige merudgifter 

 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dy-
rere produkt end bedst egnede og billigste særlige indretning, vil der være 
egenbetaling 

Særlige forhold Nej. 
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El-scooter, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel.  
Lovgrundlag § 113, stk. 5 i lov om social service. Forbrugsgode der udelukkende funge-

rende som et hjælpemiddel 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en væsentlig nedsat/næsten ophævet gangfunktion el-

ler udtalte skånehensyn. 
Formålet med ydelsen El-scooteren bevilges som et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som 

hjælpemiddel, når borgerens psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættel-
se er ganske betydelig, og el-scooteren træder i stedet for et hjælpemiddel.  

Omfattet af ydelsen • Udlån af el-scooter. 
• Hjælp til strømudtag til opladning, hvis el-scooter ikke kan oplades in-

dendørs. 
• Reparation  
• Overtræksgarage. 
• Hjælp til udskiftning af dæk og slanger hvis der er behov for mere end 

1 årlig udskiftning pga. slidtage. Dokumentation skal foreligge. 
• Udskiftning af batterier. 

Ikke omfattet af ydelsen Der ydes ikke hjælp til drift og almindelig vedligeholdelse, herunder lap-
ning. 

Funktionsniveau Eksempler på de helbredsmæssige forhold, hvor el-scooteren udelukkende 
fungerer som hjælpemiddel: 

• Gangfunktionen er svært nedsat eller næsten ophævet.  
• Der er væsentligt skånebehov.  
• Borgeren lider af en alvorlig fremadskridende sygdom. 

 
Listen er ikke udtømmende, og der tages individuel og konkret stilling i den 
enkelte sag. 

Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej – ydes som udlån af kommunen. 

Betaling Der ydes hjælp til den fulde anskaffelsespris, og hjælpen ydes som et ud-
lån. El-scooteren er kommunens ejendom. 

Særlige forhold • I tilfælde af driftsstop, er det borgerens ansvar at sørge for 
hjemtransport. Det anbefales at borger tegner et Falck-
abonnement. 

• Hvis der er leveret en el-scooter fra Albertslund Kommu-
nes Hjælpemiddelcenter, kan det ikke forventes at den le-
veres med nye dæk og slanger. Er dette tilfældet vil dæk 
og slanger blive udskiftet første gang af Hjælpemiddelcen-
tret inden for det første år. 

• Ved bevilling af el-scooter, vil andre kommunale ydelser 
som udgangspunkt frafalde, f.eks. indkøbsordning, kørsel 
og lign. 

 
Udskiftning: 

• Der kan ydes hjælp til udskiftning af el-scooteren efter en 
konkret individuel vurdering. 

 
 
Special klapvogn/jogger 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At børn kan blive transporteret over længere afstande udendørs. 
Omfattet af ydelsen • Specialklapvogn eller specialjogger. 

• Specialtilpasning. 
• Tilbehør. 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen Standardklapvogn og – udstyr. 
Målgruppe for ydelsen Fysisk og psykisk handicappede børn og unge. 
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Funktionsniveau • Barnet er ikke i stand til at benytte en klapvogn købt i al-
mindelig handel på grund af manglende krops- og/eller 
hovedstøtte. 

• Barnet er ikke i stand til at gå ture udendørs og er over 
den alder, hvor børn normalt benytter klapvogn. 

• Ved bevillingen vurderes det, om en klapvogn med fordel 
kan erstattes af en kørestol. 

• Barnet kan have behov for afskærmning. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Orienteringshjælpemidler 

Mobilitystok og markeringsstok 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat syn. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan blive gjort opmærksom på forhindringer og niveauforskel-

le, og derved kunne færdes selvstændigt udendørs. 
Omfattet af ydelsen • Mobilitystok. 

• Markeringsstok. 
Målgruppe for ydelsen Blinde og svagtseende borgere. 
Funktionsniveau Borgeren er ikke i stand til at færdes sikkert inde eller udendørs. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borgeren et dy-
rere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 
 
 
Førerhund 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for blindhed. 
Formålet med ydelsen At give blinde et redskab til større bevægelsesfrihed og uafhængighed i 

forbindelse med færden udendørs, og dermed medvirke til at lette hverda-
gen som blind. 
At medvirke til, at blinde kan få mulighed for at færdes på nye og ukendte 
steder. 
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Omfattet af ydelsen • Førerhund – indkøb, træning, udstyr, dyrlægebehandling 
hele hundens levetid, problemløsning. 

• Deltagelse i tredages kursus, afholdt af Dansk Blindesam-
fund, hvor ansøgers motivation og muligheder for at fær-
des med førerhund vurderes (kun for førstegangs ansøge-
re). 

• Hjemmebesøg, aflagt af Dansk Blindesamfund, hvor for-
hold for førerhundens plads i hjemmet vurderes. 

• Prøveperiode på tre måneder, hvor førerhund placeres i 
ansøgers hjem, og hvor førerhundeinstruktør træner 
sammen med ansøger i at færdes udendørs med fører-
hund. 

Målgruppe for ydelsen Personer, som har nedsat syn svarende til 1/60. 
Funktionsniveau • Det er en betingelse, at der foreligger en positiv og velbe-

grundet skriftlig anbefaling fra Dansk Blindesamfund. 
• For førstegangsansøgere er det en betingelse, at ansøge-

ren har gennemgået et tredages kursus, afholdt af Dansk 
Blindesamfund, hvor motivation og muligheder for at kun-
ne færdes med førerhund vurderes. 

Leverandør Førerhundeordningen i Dansk Blindesamfund. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borgeren en 
anden leverandør, som er dyrere end den leverandør kommunen har valgt, 
vil der være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Førerhundeordningen administreres af Dansk Blindesamfund i samarbejde 

med Kommunernes Landsforening. 
Dansk Blindesamfund har ansat en førerhunde konsulent, der står for ord-
ningens daglige drift. 
Prisen for førerhunde følger de til enhver tid gældende satser. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I almennyttige boligselskaber, hvor der ikke er tilladelse til at holde hund, 
er kommunen behjælpelig med at søge om dispensation. 
 

 
 

Støtte til køb af bil 

Støtte til køb af bil 
Lovgrundlag § 114 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en svært nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At give mulighed for at kunne færdes udendørs til og fra arbejde, til og fra 

uddannelsessted eller i forbindelse med daglige aktiviteter. 
Omfattet af ydelsen • Støtte til køb af bil, der ydes som rentefrit lån til billigst eg-

nede bil. 
• Fritagelse for betaling af afgift for brændstof forbrug. 
• Særlig indretning af bil, i henhold til krav i kørekortet og i 

forhold til nedsat funktionsevne. 
• Reparation, udskiftning og montering af særlig indretning. 
• Tilskud til betaling af køreundervisning. 
• Afdragsfritagelse under uddannelse. 

Ikke omfattet af ydelsen Drift, vedligeholdelse og reparation af bilen. Kaskoforsikring af bilen. 
Invalideparkeringsplads. 
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Målgruppe for ydelsen Personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i 
væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanske-
liggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gennemføre 
en uddannelse uden brug af bil. 
 
Forældre og plejeforældre kan søge støtte til køb af bil på deres barns 
vegne, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger, og det er barnets 
funktionsevne og kørselsbehov, der er afgørende for, om der kan ydes 
støtte til bil. 

Funktionsniveau Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers 
helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at 
færdes. 
Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel: 

• til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsent-
ligt bidrag til sin og eventuelle families forsørgelse, 

• til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt 
uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og ind-
tægtsmuligheder, eller 

• der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens 
funktionsnedsættelse, og derved i væsentlig grad kan lette 
den daglige tilværelse.     

 
Der kan ikke bevilges bilstøtte, hvis det samlede kørselsbehov ud fra en 
vurdering af alder, almene tilstand og forhold i øvrigt kan tilgodeses ved 
andre ordninger. Det er f. eks. ordninger om individuel handicapkørsel, 
kørsel efter § 117, kørsel med  Flextrafik eller  el-scooter.                                          

Leverandør Valg af leverandør skal ske i samråd med sagsbehandler i Hjælpemiddel-
afdelingen. 

Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej – som udgangspunkt skal afgørelsen om billigst egnede bil følges. Der 
kan dog gives tilladelse til anden model, hvis den valgte bil opfylder ansø-
gerens behov. Vælger borger en dyrere bil, end billigst og bedst egnede, 
skal borger selv afholde udgiften for prisdifferencen. 

Betaling Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet tilbagebetales i månedlige af-
drag over en seks års periode. Den anden halvdel af lånet nedskrives hver 
måned med 1/72. 
For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger et fastsat beløb, forhøjes 
den del af lånet, der skal tilbagebetales med 20 % af den del, der oversti-
ger indkomstgrundlaget. 
Ved lån til bil til befordring af barn, anvendes barnets indkomstgrundlag. 

Opfølgning på ydelsen Der rejses kontrolsag, hvis der er væsentlige ændringer i bevillingsgrund-
laget. 

Særlig forhold Som hastesag prioriteres: 
• Ansøgere med hurtigt fremadskridende lidelser. 
• Ansøgning om særlig indretning, der gør det vanskeligt at 

benytte nuværende bil. 
• Ansøgere med store transportudgifter til og fra arbejde, el-

ler uddannelse. 
Der vil normalt tidligst kunne bevilges støtte til udskiftning af bil efter seks 
år. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Ansøger skal underskrive et gældsbrev på lånets pålydende. 
Er støtten til bil givet til et barn, skal låneoptagelsen godkendes af Det So-
ciale Nævn, værgemålsgruppen.  
 
Forældrene skal underskrive en friholdelseserklæring, hvilket indebærer, at 
de som værge for barnet, vil friholde dette for ethvert personligt ansvar i 
forbindelse med erhvervelsen af bil. Dette gælder også, hvis forældrene er 
fraskilte. 
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Hjælpemidler til aktivitet hjemmet 

Husholdningsvægt med syntetisk tale/punktafmærkning 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat syn. 
Formålet med ydelsen At borgeren får mulighed for at kunne klare madlavning og bagning uden 

hjælp fra andre. 
Omfattet af ydelsen • Husholdningsvægt med syntetisk tale. 

• Husholdningsvægt med punktafmærkning. 
Ikke omfattet af ydelsen Drift og almindelig vedligeholdelse. 
Målgruppe for ydelsen Blinde eller svagsynede. 
Funktionsniveau • Borgeren skal opfylde betingelserne for medlemskab af Dansk Blinde-

samfund. 
• Der skal være dagligt behov for selvstændigt at benytte husholdnings-

vægt i forbindelse med madlavning og/ eller bagning. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis. Hvis borgeren vælger et dyrere pro-
dukt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbeta-
ling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej.. 

 

Ure 

Armbåndsur og lommeur 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for et syns-, hørehandicap eller hjerneskade. 
Formålet med ydelsen At borgeren ved hvad klokken er. 
Omfattet af ydelsen • Punktur. 

• Lyd- og/eller vibratorur. 
• Lommeur eller armbåndsur med tale. 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen Udskiftning af batterier. 
Målgruppe for ydelsen Blinde, svagsynede eller hjerneskadede. 
Funktionsniveau Det er ikke muligt at aflæse klokken på et almindeligt ur. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
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Borde 

Rullebord 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og væsentlig nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til at kunne tage mad og drikke med rundt i boli-

gen. 
Omfattet af ydelsen Rullebord med kontravægt 

Reparation. 
Ikke omfattet af ydelsen Almindelige rulleborde der kan købes i daglig handel. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau Der skal være et væsentlig behov for at bære ting rundt i boligen, som ikke 

kan afhjælpes med rollator med bakke monteret.  
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et pro-
dukt som er dyrere end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der væ-
re egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Eventuel fjernelse af dørtrin. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Sengebord 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat mobilitet. 
Formålet med ydelsen At borgeren under ophold i sengen, kan blive i stand til at medvirke i dag-

ligdags gøremål, såsom at spise og drikke. Eller at eventuelt plejepersona-
le kan varetage plejeopgaver. 

Omfattet af ydelsen  
• Sengebord uden skuffer 
• Reparation. 

Ikke omfattet af ydelsen Almindelige sengeborde, rulleborde mv.  
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne 
Funktionsniveau  

• Det er en forudsætning, at problemet ikke kan løses ved fast hævelse 
af borgers bord, skriveplade eller andet. 

 
Leverandør   Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens § 112. 
Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens § 15. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyre produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler 
eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads til hjælpemidler og optimere ar-
bejdsforholdene. 

 

 

Læsestativ 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan læse bøger og aviser ved egen hjælp. 
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Omfattet af ydelsen • Læsestativ. 
• Reparation. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Borgeren kan på grund af nedsat kraft ikke holde en bog længere tid 

ad gangen. 
• Behovet kan ikke afhjælpes på anden måde. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
hjælpemiddel, end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Siddemøbler 

Arbejdsstol 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en nedsat standfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til at udføre huslige funktioner i hjemmet. 
Omfattet af ydelsen • Ståstøttestol med central- eller belastningsbremse 

• Arbejdsstol med gasfjeder til højderegulering med centralbremse. 
• Arbejdsstol med køremotor og/eller motor til højderegulering. 
• Reparation. 
• Tilbehør og specialtilpasning. 

Ikke omfattet af ydelsen Drift og vedligeholdelse. 
Almindelig kontorstol. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Borgeren har ikke standfunktion over længere tid og er afhængig af en 

arbejdsstol i forbindelse med varetagelse af de daglige gøremål, der 
som udgangspunkt udføres stående, f.eks. madlavning og opvask. 

• Det skal vurderes, om almindelig stole eller brug af rollator eller lignen-
de alternative løsninger, vil kunne dække behovet. 

• Hvis funktionsnedsættelsen nødvendiggør behov for køremotor og 
højderegulering, skal det vurderes, om der alternativt skal bevilges in-
dendørs el-kørestol med joystick. 

Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandør aftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et 
dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
 
 
 
 
 
Hvilestol med specialindretning  
Lovgrundlag § 113, stk. 4 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen Hvilestol med specialindretning. 
Formålet med ydelsen At kompensere for manglende evne til at rejse og sætte sig. At borgere 

med får en optimal en siddestilling i hvilestol.  
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Omfattet af ydelsen • Hvilestol med specialindretning 
• Hvilestol med sædehejs 
• Opklappelig fodskammel 
• Ryglænsindstilling 

Ikke omfattet af ydelsen • Indretning i forhold til almindelig siddekomfort. 
• Hvilestol med fast højde og indstilling af ryglæn, svarende til en almin-

delig standard hvilestol (§ 113, stk. 3), som betragtes om sædvanligt 
indbo. 

• Vippefodskammel. 
• Almindelig vedligeholdelse. 

Målgruppe for ydelsen Borgere der ikke kan benytte en hvilestol med fast højde og indstilleligt ryg-
læn pga. en varigt nedsat funktionsnedsættelse. 

Funktionsniveau • Ud fra et individuelt skøn, kan der i særlige tilfælde bevilges special-
indretning af hvilestole. 

• Borgere med deformiteter som nødvendiggør en specialindretning af 
hvilestolen.  

Borgere med varig nedsat fysisk funktionsevne, og som ikke i forvejen er 
afhjulpet med en komfortkørestol eller anden kørestol med mulighed for ju-
stering af siddestillingen. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Borgeren skal betale 50 % af udgiften til en almindelig hvilestol. En almin-
delig hvilestol er prissat til 6.000 kr. (pris 2013).  
Kommunen skal betale de resterende 50 % af en standard hvilestol. End-
videre betaler kommunen den særlige indretning på den bedst egnede og 
billigste hvilestol.  
Ønsker borgeren en dyrere hvilestol end bedst egnede og billigste hvile-
stol, vil der være en yderligere egenbetaling på prisdifferencen. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Det er borgers ejendom. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 
 
 
Hvilestol fungerende som hjælpemiddel 
Lovgrundlag § 113, stk. 5 i lov om social service. Forbrugsgode der udelukkende funge-

rer som hjælpemiddel. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for manglende evne til at rejse og sætte sig. 
Formålet med ydelsen At borgeren får mulighed for at kunne rejse og sætte sig ved egen hjælp. 
Omfattet af ydelsen • Hvilestol med specielle funktioner. 

 
Ikke omfattet af ydelsen • Hvilestol med fast højde og indstilling af ryglæn. 

• Vippefodskammel. 
• Almindelig vedligeholdelse. 
• Udskiftning af polster efter slidtage. 
 

Målgruppe for ydelsen • Borgere med betydelig nedsat fysisk funktionsevne og som ikke i for-
vejen er afhjulpet med en komfortkørestol eller anden kørestol med 
mulighed for justering af siddestillingen. 

• Borgere med varigt nedsat fysisk funktionsevne, som ikke har andre 
siddealternativer.. 

 
Funktionsniveau Borgere med gangfunktion, men som ikke selvstændigt kan rejse/sætte sig 

fra en almindelig hvilestol med god siddehøjde, armlæn og forhøjet med 
forhøjerklodser. 
Borger vil blive mere selvhjulpen ved bevilling af en hvilestol. 
 

Leverandør Hjælpemiddelcenteret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 
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Betaling Hvilestolen bevilges som forbrugsgode, udelukkende fungerende som et 
hjælpemiddel, og kommunen afholder de fulde anskaffelsesudgifter.  

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Hjælpen ydes som udlån. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej.  

 
 
Aktivitetsstole til børn 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat siddende balance og nedsat hovedkontrol. 
Formålet med ydelsen At børnene bliver i stand til at spise, lege og udføre andre aktiviteter sid-

dende. 
Omfattet af ydelsen • Arbejds/aktivitetsstole med højdeindstilleligt understel. 

• Skalstole med højdeindstilleligt understel. 
• Skalstole med understel. 
• Hjørnestole 
• Indstilling/tilpasning ved levering. 
• Reparationer. 
• Specialtilbehør. 
 

Ikke omfattet af ydelsen Høj barnestol, herunder trip trap stol. 
Målgruppe for ydelsen Børn med nedsat funktionsevne. 
Funktionsniveau • Barnet skal have behov for handicapkompenserende funk-

tioner. 
• Der skal tages udgangspunkt i bedst egnede og billigste 

stol, der samtidig tager højde for barnets fremtidige udvik-
ling. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning med løbende tilpasninger. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Udskiftes efter behov når barnet vokser eller behovet ændres. 

 
 

Hjælpemidler til højdeindstilling af møbler 

Forhøjerklodser og forhøjerben 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og balance. 
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til at rejse og sætte sig fra seng, stol eller sofa. 
Omfattet af ydelsen • Sengeklodser. 

• Stoleklodser. 
• Reparation. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau Nedsat bevægelighed og kraft, der gør borgeren ude af stand til at sætte 

og rejse sig fra møbler (senge, hvilestol, sofa). 
Leverandør Hjælpemiddelcentret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et pro-
dukt der er dyrere end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nogle stole kan ikke hæves med klodser, f.eks. hvilestole med drejesokkel, 

da de derved bliver ustabile.  
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Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 
 

Puder 

Trykaflastende/positionerings-puder 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat funktionsevne. 
Formålet med ydelsen At forebygge tryksår og korrigere siddestillingen hos borgeren, så det bliver 

muligt at sidde i kørestol. 
Omfattet af ydelsen • Trykaflastende puder. 

• Puder til at korrigere siddestillingen. 
• Ekstra puder og betræk efter behov. 
 

Ikke omfattet af ydelsen • Skråpude. 
• Ringpude. 
• Ægte og syntetisk lammeskind. 
• Puder udelukkende med henblik på komfort. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne der er i risiko for at udvikle 
tryksår eller har behov for at få korrigeret siddestillingen 

Funktionsniveau Til borgere der er i risiko for/eller har tryksår, kan der bevilges trykaflasten-
de puder.  

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Rygpuder 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og balance. 
Formålet med ydelsen At korrigere siddestillingen hos borgeren, så det bliver muligt at sidde i kø-

restol. 
Omfattet af ydelsen Diverse rygpuder. 
Målgruppe for ydelsen Borgere der har brug for korrektion af siddestillingen i kørestolen. 
Funktionsniveau Til borgere der har behov for korrektion af siddestillingen i kørestolen. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borgeren et dy-
rere produkt end bedste egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Sansestimulerende hjælpemidler 

Specialdyne 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service 
Behov der dækkes af ydelsen At dæmpe en sensomotorisk og/eller psykisk uro. 
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Formålet med ydelsen At medvirke til en væsentlig bedre søvn, så borgerens udførelse af daglige 
aktiviteter bedres. 

Omfattet af ydelsen Sansestimulerende dyne, såsom kugledyne, kædedyne mv. 
Ikke omfattet af ydelsen Udskiftning af betræk. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat psykisk- eller sensomotorisk dysfunktion. 
Funktionsniveau Borgeren har daglige aktivitetsproblemer som følge af manglende søvn 

og/eller kropslig uro. 
 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

 Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dy-
rere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egen-
betaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning 
Særlige forhold Nej. 
 
 
 
Kuglepude 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At dæmpe en sensomotorisk og/eller psykisk uro. 
Formålet med ydelsen Mindske motorisk uro, så udførelse af daglige aktiviteter bedres. 
Omfattet af ydelsen Sansestimulerende pude. 
Ikke omfattet af ydelsen Udskiftning af betræk. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat psykisk- eller sensomotorisk funktionsniveau. 
Funktionsniveau Borgere der har aktivitetsproblemer på grund af motorisk uro. 

 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dy-
rere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egen-
betaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
 

Hjælpemidler til fjernkontrol af omgivelserne 

Fjernbetjeningssystem 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for ophævet gangfunktion, nedsat funktion i hænder/arme. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan starte og/eller stoppe elektriske apparater ved egen hjælp. 
Omfattet af ydelsen • Fjernbetjening af døre, radio/TV, lys, gardiner m.m.. 

 
Målgruppe for ydelsen Permanente kørestolsbrugere, der uden fjernkontrol hovedsageligt er af-

hængig af hjælp fra andre. 
Funktionsniveau • Det skal i væsentlig grad kunne gøre borgeren selvhjulpen i forhold til 

at udføre funktioner i dagligdagen. 
• Det skal være sandsynliggjort, at der ikke er et hensigtsmæssigt alter-

nativ til fjernbetjeningen. 
 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borgeren et dy-
rere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
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Boligindretning 

Toiletstøtte 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og balance. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan rejse sig fra og sætte sig på toilettet. 
Omfattet af ydelsen Armstøtter til toilet. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Borgeren kan ikke uden store vanskeligheder rejse og/eller sætte sig 

på toilettet. 
• Det er ikke muligt at benytte alternativer som f.eks. armstøtter monteret 

på toiletbræt. 
Leverandør . Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udle-

jer. 
 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering med mindre kommunen 
ønsker hjælpemidlet retur. 
I lejebolig foretages retablering hvis udlejer kræver det. 

 
 
Blandingsbatterier 
Lovgrundlag § 116 lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft i arme og hænder. 
Formålet med ydelsen At borgeren selv bliver i stand til at betjene vandhanerne i køkken og/eller i 

badet. 
Omfattet af ydelsen • Blandingsbatterier med køllegreb til køkken og bad. 

• Termostat blandingsbatterier med køllegreb til bad. 
Ikke omfattet af ydelsen • Udskiftning af blandingsbatterier, der har karakter af modernise-

ring/almindelig vedligeholdelse. 
• Reparation og vedligeholdelse. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Der skal være behov for blandingsbatteri, der er handicapkompense-

rende og som ikke er muligt at få udskiftet ved henvendelse til ejen-
dommens administrator/ boligselskabet. 

• I ejerbolig er det som udgangspunkt almindelig vedligeholdelse af boli-
gen. 

• Det er ikke muligt at løse behovet med løse forlængergreb. 
Leverandør  Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udle-

jer. 
 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering. 
I lejebolig foretages kun retablering hvis udlejer kræver dette. 
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Køkkenelementer, højdeindstillelige 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed. 
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til at kunne klare huslige funktioner ved egen 

hjælp. 
Omfattet af ydelsen Elektrisk højdeindstillelig ramme påmonteret køkkenelement. 
Ikke omfattet af ydelsen Modernisering og istandsættelse af køkken. 
Målgruppe for ydelsen Borgere som er permanente kørestolsbrugere eller med borgere med pro-

gredierende lidelser. 
Funktionsniveau • Der skal være tale om et dagligt behov, hvor borgeren varetager køk-

kenopgaver i væsentligt omfang. 
• Borgeren er ikke i stand til at benytte højdeindstillelig arbejdsstol. 
• Problemet kan ikke afhjælpes med at flytte køkkenredskaber til de 

køkkenskabe borgeren kan nå. 
• Der foretages en vurdering, af om eksisterende køkken er hensigts-

mæssigt indrettet. 
• Det skal ligeledes vurderes, om boligen på længere sigt er egnet som 

opholdssted for borgeren med den nedsatte funktionsevne. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udle-

jer. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering. 
I lejebolig foretages retablering i henhold til det udlejer kræver.  
Borgeren skal selv opbevare de køkkenelementer som nedtages, til brug 
ved en eventuelt senere retablering af køkkenet, hvis udlejer kræver dette. 
 

 

Belysningsarmaturer 

Belysning indendørs/udendørs 
Lovgrundlag § 113, stk. 4 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat syn. 
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til at udføre huslige opgaver og personlig pleje, 

og kan færdes sikkert ude. 
Omfattet af ydelsen • Arbejdsbelysning i forbindelse med daglige aktiviteter. 

• Udendørsbelysning ved adgangsforhold, indenfor matriklen. 
Ikke omfattet af ydelsen • Standardbelysning i henhold til Dansk Standard. 

• Udskiftning. 
• Reparation. 

Målgruppe for ydelsen Svagtseende. 
Funktionsniveau • Indendørs belysning skal være nødvendig for at kunne udføre arbejds-

opgaver i hjemmet, f.eks. daglige aktiviteter eller for at kunne færdes 
sikkert  i boligen. 

• Udendørs belysning skal være nødvendig for at kunne færdes sikkert 
omkring boligen. 

• Det skal med i vurderingen, om der er opsat tilstrækkelig normal belys-
ning i forvejen. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 



 48 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis der i hjemmet ikke 
er tilstrækkelig belysning i henhold til Dansk Standard, betaler borgeren 
selv for at få dette etableret. Kommunen dækker kun udgiften for den be-
lysning der mangler ud over Dansk Standard. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Albertslund Kommune samarbejder med Kommunikationscenteret, som fo-

retager vurdering af behovet for lys, og laver en indstilling til Albertslund 
Kommune herefter. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
 

 Greb og gelænder 

Gelænder 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og balance. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan færdes på trapper og ved niveauforskelle. 
Omfattet af ydelsen Gelænder udendørs og/eller indendørs inden for boligens matrikel. 

Som udgangspunkt bevilges kun gelænder ved én udgang. 
Ikke omfattet af ydelsen Gelænder langs trapper, der også er uforsvarlige for borgere uden nedsat-

te funktioner – f.eks. trapper med uforsvarlige, dårligt vedligeholdte trin. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau  

• Borgeren er ikke i stand til at anvende trappen uden gelænder 
• Gelænder til kælder bevilges hvis der er væsentlige daglige aktiviteter 

at udføre i kælderen, som ikke kan klares andre steder i boligen.  
 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udle-

jer. 
 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejerboliger og andelsboliger foretages ikke retablering af kommunen. 
I lejebolig foretages retablering hvis krævet af udlejer. 

 
 
 
Støttegreb og vægbøjler 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og balance. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan klare niveauforskelle i og ved indgangen til hjemmet. 

At borgeren kan klare personlig hygiejne og toiletbesøg ved egen hjælp el-
ler med hjælper. 

Omfattet af ydelsen • Håndgreb ved indgang til hus/lejlighed. 
• Håndgreb i fælles opgang. 
• Håndgreb på badeværelset. 

Ikke omfattet af ydelsen • Greb udenfor boligens matrikel. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Opsætning af greb er eneste alternativ for at klare mindre niveaufor-

skelle ved adgangsforhold til hoved- og havedør. 
• Opsætning af greb er nødvendigt for at kunne færdes sikkert i boligen. 
• I særlige tilfælde vil der kunne bevilges greb i soveværelset eller i øvri-

ge rum. 
• Håndgreb skal ikke kunne erstattes af andre hjælpemidler, f.eks. toilet-

forhøjer med armlæn, rollator eller lign. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
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Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja, hvis grebet er bevilget efter servicelovens § 116. 
Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljøloven. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Ved greb udenfor lejligheden skal der i lejebolig søges om tilladelse i bolig-

selskabet eller hos privat udlejer. 
 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering af kommunen. 
I lejebolig foretages retablering hvis udlejer kræver det. 

 

Dør- og vinduesåbnere 

Automatisk døråbner 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft, balance og bevægelighed. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan komme ind og ud af sin bolig ved egen hjælp. 

At borgeren kan åbne døren når det ringer på. 
Omfattet af ydelsen • Elektrisk døråbner på hoveddør eller havedør. 

• Elektrisk døråbner på fælles indgangsdør i opgang. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Der skal som udgangspunkt være tale om et dagligt behov. 

• Døråbneren skal være nødvendig for at komme ud/ind af boligen. 
• Det skal med i vurderingen, hvor stor en del af hverdagen der er per-

sonhjælp til rådighed. 
• Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet. 
• Det skal vurderes, om behovet kan løses alternativt f.eks. med krog på 

døren eller kile under døren. 
• Som udgangspunkt bevilges til én udgang, dog kan der i ganske særli-

ge tilfælde bevilges 2 eller flere døråbnere, hvis f.eks. adgangsforhol-
dene i en boligblok nødvendiggør det.  

• Det skal vurderes, om behovet for døråbner i boligblokke bør løses af 
ejendommens administrator/boligselskab. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. . Vælger borger en dy-
rere leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil 
der være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udle-

jer. 
 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering. 
I lejebolig foretages retablering hvis der er krav herom fra udlejer. 
I de tilfælde hvor kommunen ønsker den automatiske døråbner retur, vil 
der, uanset boligforhold, blive fortaget en retablering. 

 
 
 
Samtaleanlæg ved hoveddør 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft, balance og bevægelighed. 
Formålet med ydelsen At borgeren selv kan tale med personen der ringer på hoveddøren og ef-

terfølgende kan åbne for hoveddøren. 
Omfattet af ydelsen • Samtaleanlæg til telefon i stue og soveværelse. 

• Trådløst samtaleanlæg. 
Ikke omfattet af ydelsen Samtaleanlæg til telefon på badeværelse. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau Det skal være sandsynliggjort, at borgeren ikke har mulighed for at komme 

til hoveddøren, når der ringes på døren. 
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Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger en 
dyrere leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil 
der være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udle-

jer. 
Andelsbolig sidestilles med ejerbolig. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejer- og andelsboliger foretages der ikke retablering. 
I lejebolig foretages retablering hvis udlejer kræver det. 
I de tilfælde hvor Albertslund Kommune ønsker samtaleanlægget retur, vil 
der, uanset boligforhold, blive foretaget en retablering. 

 
 
 
 
 
Automatiske vinduesåbnere 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat kraft og balance.  
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til at kunne åbne vinduet ved egen hjælp. 
Omfattet af ydelsen • Elektrisk vinduesåbner monteret på vindue i køkken. 

• Elektrisk vinduesåbner monteret i værelse eller stue. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med væsentlig nedsat funktion. 
Funktionsniveau Borgeren kan på grund af sin funktionsnedsættelse ikke selv åbne vinduet.  

Der skal tages stilling til om hvorvidt andre i hjemmet kan åbne vinduet for 
borgeren. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udle-

jer 
 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejer- og andelsboliger foretages der ingen retablering. 
I lejebolig foretages retablering udlejer kræver det. 
I de tilfælde hvor Albertslund Kommune ønsker den automatiske vindues-
åbner retur, vil der, uanset boligforhold, blive foretaget en retablering. 

 

Tilgængelighed i boligen 

Fjernelse af dørtrin 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service eller § 15 i arbejdsmiljøloven. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for varigt nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan færdes ved egen hjælp i hjemmet, eller af hensyn til evt. 

hjælperes arbejdsmiljø i hjemmet. 
Omfattet af ydelsen • Fjernelse af dørtrin. 

 
Ikke omfattet af ydelsen Fjernelse af dørtrin til de rum i boligen, der ikke benyttes jævnligt. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Borgeren har væsentlig faldrisiko og færdes indendørs med rollator el-

ler i kørestol. 
• Behovet kan ikke løses med slisker. 
• Det kan bevilges af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø i borgers hjem, 

f.eks. hvis borger skal køres i kørestol/bækkenstol ml. forskellige rum i 
boligen. 
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Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja, hvis det er bevilget efter § 116. 
Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens § 15. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udle-

jer. 
 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejer- og andelsboliger foretages ikke retablering. 
I lejebolig foretages retablering i henhold til det udlejer kræver. 

 
 
 
Trappelift med stolesæde 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren vil være i stand til at fungere i boligen på trods af udendørs 

og/eller indendørs niveauforskelle. 
Omfattet af ydelsen • Stolelift ved udendørs adgangsforhold til boligen. 

• Stolelift ved indendørs niveauforskelle. 
• Lovpligtigt eftersyn. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Stoleliften er nødvendig for at komme ind/ud af boligen eller for at 

komme rundt i boligen. 
• Borger skal selvstændigt kunne flytte sig til/fra stolesædet på liften. 
• Stoleliften skal være medvirkende til, at borger bliver mere selvhjulpen 

og dermed mindre afhængig af andres hjælp i dagligdagen. 
• Borgeren skal have et realistisk ønske om at blive boende i boligen på 

længere sigt. 
• Der skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet eller om beho-

vet mere hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der ansøges om tilladelse til opsætning hos boligselskabet 

eller privat udlejer. 
Hvis stoleliften opsættes på et fælles trappeareal, skal boligselskab og 
brandmyndigheder kontaktes med henblik på afklaring af, om der skal sø-
ges byggetilladelse. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I lejebolig foretages retablering hvis krævet af udlejer. 
I ejer- og andelsbolig foretages der ikke retablering med mindre kommu-
nen ønsker hjælpemidlet retur. 
Der skal foretages lovpligtigt serviceeftersyn, jf. leverandørens anvisning. 

 
 
 
Skridsikre materialer til gulve  
Lovgrundlag § 116 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan færdes sikkert på badeværelset. 
Omfattet af ydelsen Påføring af anti-skridt belægning på badeværelse. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Borgeren har stor faldrisiko på badeværelset. 

• Det er en forudsætning, at behovet ikke kan løses ved hjælp af skrid-
sikre måtter i standard eller specielle mål. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 



 52 

Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Ramper, transportable 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varigt nedsat eller manglende gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren vil blive i stand til at klare indendørs eller udendørs niveaufor-

skelle ved egen hjælp eller med hjælper. 
Omfattet af ydelsen • Letvægtsramper. 

• Standardramper. 
• Reparation. 

Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau Det er en betingelse, at det ikke er billigere at etablere faste ramper. 

Ramperne er nødvendige for at løse problemer med niveauforskelle i for-
hold til nødvendige aktiviteter i dagligdagen. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. .Vælger borger et dyre-
re hjælpemiddel end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
 
 
 
Ramper, faste 
Lovgrundlag § 116 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varigt nedsat eller ophævet gangfunktion. 
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til at klare indendørs eller udendørs niveaufor-

skelle ved egen hjælp eller med hjælper. 
Omfattet af ydelsen • Standardramper. 

• Specialfremstillede ramper i specielle mål. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. 
Funktionsniveau • Rampe er nødvendig for at udjævne niveauforskelle i og ved boligen. 

• Det er en forudsætning at der er tale om borgerens opholdsadresse. 
• Rampen kan kun etableres hvis hældningen på rampen lever op til 

Bygningsreglementets bestemmelser. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger en dyre-
re leverandør, end den kommunen kan anskaffe boligændringen til, vil der 
være egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udle-

jer. 
 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I ejer- og andelsbolig retableres kun hvis Kommunen ønsker hjælpemidlet 
retur. 
I lejebolig foretages retablering hvis krævet af udlejer. 
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Kommunikationshjælpemidler 

Syn og kommunikation 

Syns-, høre- og kommunikationshjælpemidler 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte eller manglende funktioner. 
Formålet med ydelsen At give borgeren mulighed for aktiv deltagelse og indflydelse på dagligda-

gen. 
Omfattet af ydelsen • Optiske hjælpemidler. 

• IT-hjælpemidler. 
• Kommunikationshjælpemidler. 

Målgruppe for ydelsen Voksne med betydelige syns-, høre- og kommunikationsvanskeligheder. 
Funktionsniveau Borgeren skal have en varig syns-, høre- og/ eller kommunikations funkti-

onsnedsættelse. 
Leverandør • Kommunikationscenteret. 

 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej.  
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

I forbindelse med udredning kan det vise sig, at borgerens kompetencebe-
hov bedst imødekommes ved en kombinering af flere ydelsespakker eller 
dele af ydelsespakker. 

 

Daisy afspillere 

Lydoptager og afspiller 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat syn eller erhvervet hjerneskade. 
Formålet med ydelsen At borgeren får mulighed for at kunne høre lydbøger eller digitale lydbøger 

i Daisyformat. 
At borgeren får mulighed for at kunne optage/ indtale egne notater. 

Omfattet af ydelsen • Daisy afspiller. 
• Digital optager. 
• Diktafon 

Ikke omfattet af ydelsen Drift og almindelig vedligeholdelse. 
Målgruppe for ydelsen Blinde, svagtseende eller hjerneskadede. 
Funktionsniveau • . 

• Der skal være behov for at udnytte Daisy afspillers specielle søgefunk-
tion til skelnen mellem artikler og lignende. 

•  
• Behovet skal ikke kunne dækkes med almindelig cd-afspiller/MP3 af-

spiller. 
Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
hjælpemiddel, end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være 
egenbetaling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Der samarbejdes med Kommunikationscenteret eller konsulent fra Dansk 

Blindesamfund, hvis der er behov for afprøvning. 
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Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Hørehjælpemidler 

Forstærkertelefon 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte hørelse. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan tale i telefon. 
Omfattet af ydelsen Forstærkertelefon. 
Ikke omfattet af ydelsen • Telefonabonnement. 

• Batterier. 
Målgruppe for ydelsen Hørehæmmede. 
Funktionsniveau Der skal foreligge ansøgning fra Kommunikationscenteret, med dokumen-

tation for at telefonen er afprøvet. 
Leverandør Borgeren har frit leverandørvalg efter aftale med sagsbehandler i hjælpe-

middelgruppen. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Der bevilges som udgangspunkt kun til en telefon – enten fastnettelefon el-
ler mobiltelefon. 

 
 
 
Teleslynge og trådløst FM system 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for borgerens nedsatte hørelse. 
Formålet med ydelsen At borgeren kan høre radio, TV, dørklokke, vækkeur mv. og dermed er i 

stand til selv at fungere i dagligdagen. 
Omfattet af ydelsen • Teleslynge. 

• FM System. 
• Teleslynge til mobiltelefon. 
• Porttelefon + forstærker. 
• Dørsignaler, døralarmer. 
• Vibrator vækkeur. 
• Lysindikator. 

Målgruppe for ydelsen Hørehæmmede. 
Funktionsniveau Der skal foreligge ansøgning fra Kommunikationscenteret, med dokumen-

tation for, at telefonen er afprøvet. 
For bevilling af. trådløse systemer gælder det: 

• Der skal foreligge dokumentation for, at behovet for tråd-
løs teleslynge ikke kan afhjælpes af teleslynge i hjemmet. 
Der skal desuden være tale om et væsentligt behov for at 
kunne kommunikere med andre udenfor hjemmet. 

• Der skal som udgangspunkt være tale om et dagligt be-
hov. 

Leverandør Borgeren har frit leverandørvalg efter aftale med sagsbehandleren. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
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Særlige forhold Kommunikationscenterets anbefaling gives på baggrund af en vurdering af, 
hvorvidt hjælpemidlet er afprøvet med godt resultat – ikke nødvendigvis i 
forhold til om borgeren er berettiget til hjælp efter servicelovens § 112. 

Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 

Kommunikationsudstyr 

Stemmeforstærker 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat eller manglende stemmekraft. 
Formålet med ydelsen At borgeren bliver i stand til at kommunikere mundtligt, på trods af svag 

stemme. 
Omfattet af ydelsen Stemmeforstærker. 
Målgruppe for ydelsen Borgere med svag stemme. 
Funktionsniveau Der skal foreligge dokumentation for, at borgeren ikke kan opnå en funkti-

onel, mundtlig kommunikation gennem taletræning. 
Leverandør Hjælpemiddelafdelingen i samarbejde med Kommunikationscenteret. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Kommunikationscenteret kan foretage afprøvning af egnet model. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 

 
 
 
Telefon med specielle funktioner 
Lovgrundlag § 112 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for nedsat syn eller svært nedsat gangfunktion eller svært 

nedsat kraft og bevægelighed. 
Formålet med ydelsen At borgeren får mulighed for at kunne klare telefonopringning uden hjælp 

fra andre. 
Omfattet af ydelsen • Håndfri telefon, der efter flere ring automatisk løfter røret. 

 
Ikke omfattet af ydelsen Almindelig telefon med store taster. 

Drift og almindelig vedligeholdelse. 
Målgruppe for ydelsen Borgere der er afhængige af hjælp fra andre til at klare telefonopringninger. 
Funktionsniveau Der skal være tale om et væsentligt, dagligt behov, der ikke vurderes at 

kunne afhjælpes på anden vis, f.eks. ved hjælp af lup eller øvrige hjælpe-
midler. 
Håndfri telefon: 

• Borgere der på grund af svært nedsat gangfunktion eller 
svært nedsat kraft og bevægelighed ikke i stand til at tage 
telefonen når den ringer, eller ikke er i stand til at trykke på 
tasterne. 

Leverandør Albertslund Kommune har ikke indgået leverandøraftale. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Ja. 

Betaling Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere 
produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbe-
taling. 

Opfølgning på ydelsen Der foretages individuel opfølgning. 
Særlige forhold Nej. 
Afledte forhold at tage hensyn 
til 

Nej. 
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Individuel befordring 

Flextrafik 

Flextrafik 
Lovgrundlag Lov om trafikselskabers § 11. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Formålet med ydelsen At give borgere der er svært bevægelseshæmmede mulighed for, at blive 

kørt til fritidsaktiviteter. 
Omfattet af ydelsen Kørsel til fritidsbetonede aktiviteter, eksempelvis besøge  

venner/familie, indkøb og kulturelle arrangementer. 
 
Borger kan benytte handicapkørsel på Sjælland, Lolland, Falster, Møn  
og brofaste øer. Der er også mulighed for at arrangere en rejse til Fyn  
og Jylland. 
 
Borger kan køre op til 104 enkelture om året. 
 
På turen kan borger gratis medtage to børn under 12 år, op til to  
nødvendige hjælpemidler (dog kun 1 el-dreven kørestol), højst en  
kuffert og et stk. håndbagage, førerhund, eller et lille kæledyr der kan være  
i en taske. 

Ikke omfattet af ydelsen Dækker ikke kørsel til behandling, træning, terapi, lægebesøg, hospital, fy-
sioterapi eller tandlæge. 

Målgruppe for ydelsen • Borgere i Albertslund Kommune der er fyldt 18 år. 
• Svært bevægelseshæmmede der har funktionsnedsættelse der gør, at 

de ikke kan benytte offentlige transportmidler. 
• Borgeren anvender hjælpemidler, eksempelvis kørestol, rollator eller to 

albuestokke, som er bevilget af det offentlige. 
• Hvis borger ikke benytter hjælpemidler ved gang, skal det kunne do-

kumenteres, at ansøger ikke er i stand til at benytte offentlige trans-
portmidler, selv med hjælp fra egen ledsager. 

Funktionsniveau Borgere der ikke kan benytte offentlige transportmidler. 
Leverandør Flextrafik Handicapkørsel 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Der er et årligt medlemsgebyr på 300,- 
Grundtaksten er 24 kroner inkl. 5 km. Derefter koster kørslen 2,40 kroner 
per kilometer de efterfølgende 35 km. Kørsel udover 40 km afregnes med 
1,20 kroner per kilometer. 

Opfølgning på ydelsen  
Særlige forhold Borger kan medtage to ledsagere på turen. Hver ledsager koster et tillæg 

på 50 % af turens pris. Hvis din ledsager er visiteret af kommunen kan 
han/hun køre gratis med. 
 
Borgere som har fået bevilget Flextrafik, og som har hjemmeboende børn 
under 15 år, kan ansøge om 20 ekstra ture om året. 
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Kørsel til fritidsundervisning og klubber 

Kørsel til fritidsundervisning og klubber 
Lovgrundlag § 117 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Formålet med ydelsen At give mulighed for befordring med individuelle transportmidler i de tilfæl-

de, hvor andre transportmuligheder er udelukket. 
Omfattet af ydelsen Kørsel indenfor Albertslund Kommune til: 

• Fritidsundervisning 
• Pensionistklubber i kommunen 

Dog maksimalt 2 gange pr. uge. 
Ikke omfattet af ydelsen Kørsel af ledsager. Det vil sige at evt. ledsager selv må betale i de tilfælde, 

hvor der er tale om en merudgift.  
Målgruppe for ydelsen Personer der ikke kan benytte offentlige transportmidler på grund af deres 

varigt nedsatte funktionsevne. 
 

Funktionsniveau Der skal være bevilget ganghjælpemiddel, kørestol eller foreligge lægelig 
dokumentation, der godtgør, at offentlige transportmidler ikke kan benyttes. 
Endvidere, som hovedregel: 

• Må der ikke være en bil i husstanden, der kan benyttes. 
• Må man ikke være bevilget invalidebil efter servicelovens 

§ 114. 
• Må man ikke være bevilget el- scooter efter servicelovens 

§ 113, der kan dække behovet. 
Der foretages altid en individuel vurdering. 

Leverandør Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale med privat leverandør. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Der er en egenbetaling svarende til et klip på et 2-zoners klippekort pr. tur. 
Personer med formue på mere end 78.900 kr. pr. husstand (2013) kan 
som udgangspunkt ikke få hjælp til befordring. Formuegrænsen svarer til 
lov om social pension § 49, stk. 1, nr. 7. 
Der refunderes for maksimalt 3 måneder tilbage. 

Opfølgning på ydelsen Løbende bevilling gives efter individuel vurdering dog maksimalt for et år 
ad gangen. 

Særlige forhold Bevilling til klubkørsel er løbende. 
Bevilling til fritidsaktivitet skal søges ved hver sæsonstart. 
I særlige tilfælde kan der ydes kørsel til fritidsundervisning, der ikke er ud-
budt i Albertslund Kommune, men i en nabokommune. 
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Kørsel til behandling 

Kørsel til behandling 
Lovgrundlag § 117 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Formålet med ydelsen At give mulighed for befordring med individuelle transportmidler. 
Omfattet af ydelsen Kørsel indenfor Albertslund Kommune til: 

 
Uden lægehenvisning: 

• Kiropraktik. 
• Tandlæge. 

Med lægehenvisning eller specialfaglig udtalelse 
• Lægelaboratorier (i særlige tilfælde). 
• Fysioterapi /ridefysioterapi. 
• Psykologbehandling. 
• Fodterapi: kun i forbindelse med diabetes og/eller negle-

bøjlebehandling og kun hvis behandling ikke kan foregå i 
hjemmet. 

Ikke omfattet af ydelsen Kørsel der dækkes af anden lovgivning, f.eks. kørsel til: 
• Læger. 
• Speciallæger. 
• Sygehuse/hospitaler. 
• Leverandører m.fl. i forbindelse med afprøvning/ afhent-

ning af hjælpemidler. 
Målgruppe for ydelsen Personer der ikke kan benytte offentlige transportmidler på grund af deres 

varigt nedsatte funktionsevne.  
Funktionsniveau Der skal være bevilget ganghjælpemiddel, kørestol eller foreligge lægelig 

dokumentation, der godtgør, at offentlige transportmidler ikke kan benyttes. 
Behandlingen skal som udgangspunkt være tilskudsberettiget efter syge-
sikringsloven § 17. 
 
Som hovedregel: 

• Må der ikke være en bil i husstanden, der kan benyttes. 
• Må man ikke være bevilget Invalidebil efter servicelovens 

§ 114. 
• Må man ikke være bevilget el- scooter efter servicelovens 

§ 113, der kan dække behovet. 
 
Der foretages altid en individuel vurdering 

Leverandør Albertslund Kommune har indgået aftale med privat leverandør. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Der er egenbetaling svarende til et klip på et 2-zoners klippekort pr. tur. 
Personer med formue på mere end 78.900 kr. pr. husstand (2013), kan 
som udgangspunkt ikke få hjælp til befordring. Formuegrænsen svarer til 
lov om social pension § 49, stk. 1. nr. 7. Transportudgifter til fysioterapi 
over 3.000 kr. pr. måned betales dog af kommunen, medmindre behand-
lingen kan forgå i hjemmet. 
Der refunderes maksimalt for 3 måneder tilbage. 
Løbende bevilling gives efter individuel vurdering dog maksimalt for et år 
ad gangen. 

Opfølgning på ydelsen Løbende bevilling gives efter individuel vurdering, dog maksimalt for et år 
ad gangen. 

Særlige forhold Særlig vurdering skal foretages hvis borgeren er bevilget: 
• Invalidebil efter servicelovens § 114 
• El-scooter efter servicelovens § 113  



 59 

Afledte forhold Der kan eventuelt samtidig ydes anden form for kørsel. 
• Der kan i særlige tilfælde ydes kørsel udenfor kommunegrænsen. 

Det gælder for eksempel til behandling henvist/anbefalet af læge 
eller sygehus. 

• Bestemt behandling, der ikke kan ydes i Albertslund Kommune 
(maksimalt 20 km). 

• Bopæl tæt på behandlingssted i nabokommune. 
 
 

Kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning 

Kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Lovgrundlag § 117 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Formålet med ydelsen At give mulighed for befordring med individuelle transportmidler. 
Omfattet af ydelsen Kørsel indenfor Albertslund Kommune til: 

• Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forår-
saget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusind-
læggelse. 

• Vedligeholdende træning. 
Ikke omfattet af ydelsen Kørsel der dækkes af anden lovgivning, f.eks. kørsel til: 

• Genoptræning efter sygehusindlæggelse. 
• Læger. 
• Speciallæger. 
• Sygehus/hospital. 

Målgruppe for ydelsen Personer der ikke kan benytte offentlige transportmidler på grund af deres 
varigt nedsatte funktionsevne. 

Funktionsniveau Der skal være bevilget ganghjælpemiddel, kørestol eller foreligge lægelig 
dokumentation, der godtgør, at offentlige transportmidler ikke kan benyttes. 
Som hovedregel: 

• Må der ikke være bil i husstanden, der kan benyttes. 
• Må man ikke være bevilget invalidebil efter servicelovens § 114. 
• Må man ikke være bevilget el-scooter efter servicelovens § 113, 

der kan dække behovet. 
 
Der foretages altid en individuel vurdering. 

Leverandør Albertslund Kommune har indgået aftale med privat leverandør. 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling Der er en egenbetaling svarende til et klip på et 2-zoners klippekort pr. tur. 
Opfølgning på ydelsen • Der kan i særlige tilfælde ydes kørsel udenfor kommunegrænsen. 

Det gælder f.eks. til behandling henvist/anbefalet af læge eller sy-
gehus. 

• Bestemt behandling, der ikke kan ydes i Albertslund Kommune 
(maksimalt 20 km). 

• Bopæl tæt på behandlingssted i nabokommune. 
 
 

Kørsel til arbejde 

Kørsel til arbejde 
Lovgrundlag § 117 i lov om social service. 
Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Formålet med ydelsen At give mulighed for befordring med individuelle transportmidler. 
Omfattet af ydelsen Kørsel til og fra arbejde, max. 20 km. hver vej. 
Målgruppe for ydelsen Borgere, der er i arbejde, skåne- eller fleksjob, og som ikke kan benytte of-

fentlige transportmidler inklusiv Flextrafik på grund af deres varigt nedsatte 
funktionsevne. 
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Funktionsniveau Skal være bevilget ganghjælpemiddel, kørestol eller foreligge lægelig do-
kumentation, der godtgør at offentlige transportmidler inklusiv Flextrafik ik-
ke kan benyttes. 
 
Som hovedregel 

• Må der ikke være en bil i husstanden, der kan benyttes 
• Må man ikke være bevilget Invalidebil efter servicelovens 

§ 114 
• Må man ikke være bevilget el-scooter efter servicelovens 

§ 113, der kan dække behovet. 
Der foretages altid en individuel vurdering. 

Leverandør Albertslund Kommune har indgået aftale med privat leverandør 
Valgmulighed m.h.t. leveran-
dør 

Nej. 

Betaling  Der er en egenbetaling svarende til et klip på et 2-zoners klippekort pr. tur. 
Opfølgning på ydelsen Løbende bevilling gives efter individuel vurdering dog maksimalt for et år 

ad gangen. 
Særlige forhold Fravigelser af hovedreglen for kriterier for tildeling af kørsel kan f.eks. væ-

re: 
• I forbindelse med reparation af invalidebil på værksted. 
• Ventetid på særlig indretning af invalidebil. 
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Relevante paragraffer i lov om     
social service 

Kapitel 21  

Hjælpemidler, boligindretning, befordring og arbejdspladsindretning 

Hjælpemidler  

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
når hjælpemidlet 

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med 
kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifika-
tionerne. 
Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraf-
tale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale 
med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, 
kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, 
kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede 
og billigste hjælpemiddel. 
Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et 
hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden 
leverandør. 
Stk. 5. Når en ansøger, der er fyldt 18 år, vælger en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen anviser, ydes et til-
skud på indtil kr. 5.607 pr. høreapparat, hvis ansøgeren er henvist til høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse- og 
halssygdomme. Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan ikke 
udgøre mere end de faktiske udgifter og kan alene ydes til høreapparater, der udleveres fra en godkendt leverandør. 
Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter i en bekendtgørelse regler om sikring af kvaliteten af ydelserne hos 
private høreapparatleverandører, herunder regler om godkendelse af private leverandører og opkrævning af betaling for om-
kostninger ved udstedelse og vedligeholdelse af godkendelse. 
Stk. 7. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om 

1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse, 
2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, 
3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, 
4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse 
hjælpemidler fra en offentlig institution, og 
5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud. 

Forbrugsgoder  

§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog 
ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. 
Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. 
Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. 
Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt 
standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. 
stk. 1, de nødvendige merudgifter. 
Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler 
kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. 
Stk. 6. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om 

1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og 
2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode. 
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Støtte til bil  

§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer 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 be-
hov for kørsel med bil. 

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på 160.000 kr. 
Stk. 3. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdrags-
frit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. 
Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om 

1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, som er 
berettiget til at opnå støtte, 
2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil, herunder om private aktørers deltagelse heri, 
3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen og om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af 
lån til bil som følge af manglende betalingsevne og som følge af frakendelse i forbindelse med ændringer i den fysiske eller 
psykiske funktionsevne eller forhold, der knytter sig dertil, 
4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om frem-
gangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en bil, 
der tidligere er ydet støtte til, herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil, 
5) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretnin-
gen, 
6) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., 
7) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, og 
8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden 
for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil. 

§ 115. Det er en forudsætning for støtte efter §§ 112-114, at hjælpemidlet, forbrugsgodet eller bilen ikke kan bevilges efter 
anden lovgivning. 

Boligindretning  

§ 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 
Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden håndværker end 
den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog 
højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som 
kommunen har valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har anvist. 
Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge håndværker og mate-
rialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til boligindretning, herunder om krav til håndværker samt om muligheden for at 
indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og aftale om reetablering og betingelserne herfor. 
Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan 
kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes be-
hov. 
Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 4, medmindre det drejer sig om personer, der har en 
hjælpeordning efter § 96. 
Stk. 6. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1, 
2 og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen. 

Støtte til individuel befordring  

§ 117. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har 
behov for befordring med individuelle transportmidler. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myn-
dighed. 
 
 
 
Arbejdspladsindretning 

§ 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholde-
ne på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virk-
somhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksom-
hedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal re-
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videres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sik-
kerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 

Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, 
under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde følgende 
elementer: 
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