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Indledning 
I dette materiale finder du Brøndby Kommunes kvalitetsstandarder, der dækker hele 
hjælpemiddelområdet, jf. kapitel 21 i Lov om Social Service - herefter kaldet Serviceloven.  
 
Kvalitetsstandarden er godkendt af Social og Sundhedsudvalget den. 19 maj 2021. 

Hvad er kvalitetsstandarder? 
Kvalitetsstandarderne er en samlet oversigt de mest relevante hjælpemidler/indsatser, som 
Brøndby Kommune kan tilbyde dig. Kvalitetsstandarderne indeholder bl.a. en beskrivelse af 
indsatsens indhold, formål og visitationskriterier.  

Formålet med hjælpemidler 
Formålet med kvalitetsstandarderne er først og fremmest at sikre sammenhæng mellem de 
politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete indsatser, som du får. Formålet med 
kvalitetsstandarderne er også: 
 

• Et middel til at synliggøre dine rettigheder og pligter 
• Et middel til at afstemme dine forventninger til kommunens 

serviceniveau 
• En forudsætning for, at du kan deltage i den politiske debat om kommunens serviceniveau 
• Et grundlag for dig til at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med de politiske 

beslutninger om serviceniveauet.  
 
Serviceloven er den overordnede lov, der regulerer reglerne for bevilling af hjælpemidler. I 
Serviceloven er reglerne om indsats af støtte til hjælpemidler særligt beskrevet i §§ 112, 112a, 
113, 113b, 114, 115 og 116. 
 
Det overordnede formål med at yde støtte til hjælpemidler er beskrevet i Servicelovens § 1, stk. 2:  
 
Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv 
eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 
 
Derudover er formålet med at yde hjælpemidler beskrevet i hjælpemiddelbekendtgørelsens § 1: 
 
Målet med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler og boligændringer er altså et 
bidrag til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt og i størst mulig 
grad gøres uafhængig af andres bistand i dagligdagen. 
 
Målet med bevilling og bedre brug af hjælpemidler er blandt andet, at understøtte 
hverdagsrehabilitering og rehabilitering efter 83a. Det betyder, at borgere med træningspotentiale 
kan tilbydes genoptræning og hjælpemidler og støttes i at øge deres funktionsniveau. 
 
Afgørelser efter Servicelovens §§ 112, 113, 113b, 114 og 116 beror, ud over selve lovgivningen, 
på konkrete, individuelle vurderinger samt faglige skøn.  
 
Bevilling af et almindeligt hjælpemiddel/forbrugsgode er uafhængig af din økonomi og forsørgel-
sesgrundlag. Indsatsen af hjælpemidlet/forbrugsgodet er skattefri. For bevilling af støtte til 
handicapbiler gælder dog særlige regler.  
 
Se bilag 1 for yderligere information om lovgivning på området.  
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Ansøgning om hjælpemidler - digitalisering 
Ansøgning skal ske digitalt, jf. Servicelovens § 112a. Det betyder, at du skal sende en ansøgning 
via en computer, mobiltelefon eller tablet. Digitale ansøgninger om hjælpemidler til Brøndby 
Kommune kan foretages via hjemmesiderne www.borger.dk eller www.brondby.dk. 
 
Hvis du har svært ved at bruge computere, har Brøndby Kommune etableret forskellige tilbud til 
dig. På kommunens væresteder afholdes pc-kurser, og på kommunens biblioteker er der 
computere, du frit kan benytte. Du kan også få hjælp til at udfylde en digital ansøgning i 
Kvikskranken, der ligger i Hjælpemiddeldepotet (se nedenfor).  

Visitationskriterier og sagsbehandling 
Visitationskriterier er en præcisering af de forhold, som er udslagsgivende for, om du kan få tildelt 
en indsats. Visitationskriterierne er udelukkende beskrevet på et overordnet plan, idet det alene er 
den konkrete, individuelle vurdering af dine behov, der ligger til grund for afgørelsen. 
 
Ansøgning om et hjælpemiddel kan komme fra dig selv. Hvis du giver samtykke, kan ansøgningen 
også komme fra hospitalet, fra dine pårørende eller fra din samarbejdspartner, som f.eks. 
hjemmeplejen, skolen eller daginstitutionen.  

Helhedsvurdering  
Udgangspunktet for behandling af din ansøgning er en helhedsvurdering af dine behov. En 
helhedsvurdering indebærer, at det er din samlede situation, der ligger til grund for vurderingen. 
Som et led i helhedsvurderingen vil der i alle tilfælde blive vurderet, om du kan forbedre din 
funktionsevne ved en målrettet og evt. langsigtet træningsindsats, også kaldet 
hverdagsrehabilitering. Brøndby Kommune skelner mellem, om du vurderes at have et 
træningspotentiale, så du gennem en målrettet træning kan opnå en højere grad af 
selvstændighed, eller om du ikke har et sådan potentiale. Hvis du vurderes til at besidde et sådan 
potentiale, bliver du tilbudt et træningsforløb. I nogle tilfælde vil træning i kombination med et 
midlertidigt hjælpemiddel kunne tilbydes. På samme måde vurderes det, om du vil blive helt eller 
delvis selvhjulpen ved at give dig et hjælpemiddel, så du fx selv kan handle ind.  
 
Det er dog en grundlæggende betingelse, at dine helbredsmæssige udfordringer er varige, samt at 
hjælpemidlet i væsentlig grad vil afhjælpe din funktionsnedsættelse. 

Varighedskriteriet 
Med varighed forstås, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af dine 
helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af 
din nedsatte funktion. Normalt vil din nedsatte funktion være en belastning resten af livet.  

Væsentlighedskriteriet 
Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere dig for eller afhjælpe 
din nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette dagligdagen eller er nødvendigt for, at 
du kan udøve et erhverv. 

Bedst og billigst 
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. Hvis 
du modtager et genbrugshjælpemiddel fra kommunens depot vil det være 100 % funktionsdygtigt, 
klargjort og rengjort.  
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I forhold til udlån af hjælpemidler til børn har Brøndby Kommune i samarbejde med Albertslund og 
Glostrup kommuner etableret et fælleskommunalt samarbejde. Det betyder, at kommunerne på 
den måde sikrer en optimal udnyttelse af hjælpemidlerne, idet de kun anvendes i kortere tid, da 
børnene hurtigt vokser fra hjælpemidlet.  

Særlige og komplekse sager 
Til behandling af særlige og komplekse sager, herunder bilsager, boligændringssager, børnesager 
og/eller økonomisk omfattende sager, behandler kommunen din sag i faglige teams, der besidder 
særlig ekspertise, dvs. at flere fagpersoner er inde over vurderingen af din sag. Formålet med 
denne metode er at sikre et ensartet serviceniveau, at sikre korrekt sagsbehandling og at sikre 
tværfaglig vidensdeling.  

Frit valg af leverandør 
Reglerne om frit at kunne vælge leverandør af et hjælpemiddel er beskrevet i Servicelovens § 112, 
stk. 3 og 4, i Hjælpemiddelbekendtgørelsens § 6 samt i vejledning nr. 6 til Serviceloven og gælder 
for alle hjælpemidler beskrevet i kvalitetsstandarderne. 
 
Hvis du har fået bevilliget et hjælpemiddel, kan du frit vælge mellem det hjælpemiddel, kommunen 
kan tilbyde, eller en anden leverandør. 
 
Hvis du vælger en anden leverandør, der er dyrere end kommunens leverandør, skal du selv 
betale differencen mellem den anden leverandørs pris og kommunens pris. Derudover er det et 
krav, at det produkt, du vælger, skal opfylde de faglige specifikationer og krav til egnethed, som 
Visitationen har opstillet i forbindelse med bevillingen. Ønsker du at bruge det frie valg af 
leverandør, er det dit ansvar at stå for anskaffelsen af hjælpemidlet.  
 
Det eneste tidspunkt, hvor du ikke har ret til frit at vælge leverandør er, hvis kommunalbestyrelsen 
kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som du 
ønsker at anskaffe fra en anden leverandør, jf. kapitel 6 i vejledning nr. 6 til Serviceloven. 
 
Brøndby Kommune har indgået egne aftaler med leverandører af visse hjælpemidler og har i 
samarbejde med andre kommuner indgået aftaler med leverandører af andre hjælpemidler. 
Brøndby Kommune har også en række genbrugshjælpemidler liggende på lager i 
Hjælpemiddeldepotet. 

Udlån af hjælpemidler 
Ved bevilling af tekniske hjælpemidler, som f.eks. kørestole eller rollatorer, leveres der ikke i alle 
tilfælde nyindkøbte hjælpemidler, idet sådanne hjælpemidler genbruges. Derfor kan disse 
hjælpemidler fremstå som brugte og lidt slidte. Imidlertid er hjælpemidlerne efterset og rengjort af 
depotet inden genudlån, således at de er fuldt funktionsdygtige.    
 
Du er selv ansvarlig for vedligeholdelse og rengøring af hjælpemidlet, så længe udlånet varer.  

Driftsudgifter, vedligeholdelse, reparation og anskaffelse af hjælpemidler  
Serviceloven § 112 hjælpemidler - driftsudgifter, vedligeholdelse og reparation. Du kan få betalt det 
fulde beløb til reparation og udskiftning af dit hjælpemiddel efter behov, men ikke til udgifter 
forbundet med drift/vedligeholdelse. Hvis du har benyttet dig af retten til frit valg af hjælpemiddel, 
og det medfører ekstraordinært hyppige og/eller dyre reparationer/udskiftninger, skal du selv betale 
udgifterne hertil. 
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Serviceloven § 113 forbrugsgoder - anskaffelse, drift, udskiftning og reparation. Du kan kun få 
hjælp til forbrugsgoder, hvis udgiften overstiger 500 kr. Hvis der er behov for flere forbrugsgoder 
samtidigt, så er det den samlede udgift, der gælder i forhold til grænsen på 500 kroner. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne om forbrugsgoder adskiller sig væsentligt fra 
reglerne om hjælpemidler. Det er ikke alle tilfælde, hvor kommunen betaler den fulde 
anskaffelsesudgift eller dækker hele udgiften til reparation. I hovedtræk er der fire forskellige 
situationer, når det gælder anskaffelse og reparation af forbrugsgoder. Det er afgørende, om dit 
forbrugsgode er almindeligt, har været dyrere end almindeligt, er monteret med en særlig 
indretning eller udelukkende fungerer som et hjælpemiddel for at kompensere for dit handicap. 

Hjælpemidler og forbrugsgoder 
Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet og forhandles bredt til sædvanligt forbrug over for 
den almindelige befolkning. Ud over hjælpemidlerne er der også situationer, hvor et almindeligt 
forbrugsgode kan afhjælpe følgerne af et handicap eller gøre hverdagen lettere. I de tilfælde kan 
der søges om støtte efter servicelovens § 113. Du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, som indgår i 
sædvanligt indbo. Almindelige stole, borde, senge, telefoner, TV-apparater er eksempler på 
forbrugsgoder, som anses for at indgå i sædvanligt indbo. Listen over sædvanligt indbo er ikke 
udtømmende, da den udvikler sig over tid.  
 
Brøndby Kommune vil efter en konkret individuel vurdering beslutte, om din funktionsnedsættelse 
enten nødvendiggør et forbrugsgode, som er dyrere end standardproduktet, om der er behov for 
en særlig indretning, eller om forbrugsgodet alene skal kompensere for dit handicap og derfor kan 
betragtes som et hjælpemiddel. 

Hjælpemiddeldepotet  
Hjælpemiddeldepotet holder åbent for kommunens borgere en gang ugentligt. På 
hjælpemiddeldepotet er der mulighed for at hente/aflevere visiterede hjælpemidler samt at få 
foretaget mindre reparationer/justeringer på udlånte hjælpemidler. 

Kvikskranken 
På Hjælpemiddeldepotet vil du også kunne finde Kvikskranken, der er åben for henvendelse en 
gang ugentligt. Kvikskranken er bemandet af fagpersonale. Her kan du få faglig rådgivning og 
vejledning ift. hjælpemidler, herunder hjælp til digitale ansøgninger. Ved Kvikskranken kan du 
aflevere og hente hjælpemidler, få udført justeringer af hjælpemidler, afprøve hjælpemidler m.m.  

Regler vedr. sagsbehandling – dine rettigheder 
Det er i retssikkerhedsloven fastslået, at du skal have mulighed for at medvirke ved behandling af 
din sag. Kommunen skal således tilrettelægge behandlingen af sagen på en sådan måde, at du 
kan udnytte denne mulighed. Du har det primære ansvar for din egen situation, og din medvirken 
skal sikre, at der ikke bliver truffet afgørelser hen over hovedet på vedkommende.  
 
Du skal medvirke til at få de oplysninger frem, der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp du 
evt. er berettiget til.  
 
Kommunen skal dog respektere, hvis du ikke ønsker at medvirke eller ikke giver samtykke til, at 
der kan indhentes de nødvendige oplysninger til sagen. I sådanne tilfælde vil sagen blive afgjort på 
baggrund af de foreliggende oplysninger.  

Vil du klage over en afgørelse  
Klager over kommunens afgørelser om hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil eller 
boligændringer kan efter reglerne i kapitel 10 i retssikkerhedsloven indbringes for Ankestyrelsen. 
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Hvis du ønsker at klage, skal klagen rettes til Visitationen inden 4 uger efter, at du har fået 
meddelelse om afgørelsen. Kommunen vil revurdere sagen, og såfremt den oprindelige afgørelse 
fastholdes, videresender kommunen klagen til Ankestyrelsen.  
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Læsevejledning 
Her er kort forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. 
 

Indsatsens navn 
Lovgrundlag Lov og paragraf 
Hvilket behov dækker indsatsen? De behov hos borgeren, som indsatsen skal dække 
Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke formål har kommunen med indsatsen? 
Hvad indgår i indsatsen? Specifikation af yderligere elementer, der indgår i 

indsatsen 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Specifikation af de elementer, der ikke indgår i 

indsatsen 
Hvem kan modtage indsatsen? Beskrivelse af hvem, der kan få tildelt indsatsen 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Beskrivelse af de forhold, som er afgørende for, om 
borgeren kan få tildelt en ydelse 

Hvem leverer indsatsen? Beskrivelse af hvem, der leverer indsatsen 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 
 

Beskrivelse af, om borgeren kan vælge mellem 
forskellige leverandører, eller om Brøndby Kommune 
har indgået en indkøbsaftale.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Beskrivelse af, om indsatsen er gratis for borgeren 
Hvordan følges op på indsatsen? Beskrivelse af, hvordan der følges op på indsatsen 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Beskrivelse af eventuelle forhold, der kan gøre sig 
gældende 
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Kropsbårne hjælpemidler 
 

Beskyttelseshjelm 

 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgere med manglende reaktionsevne og/eller 

forståelse for faren ved fald beskyttes. 
Hvad er formålet med indsatsen? At hovedet beskyttes ved fald, og derved forebyggelse 

af hovedtraumer. 
Hvad indgår i indsatsen? • Beskyttelseshjelm, fabriksfremstillet. 

• Beskyttelseshjelm, individuelt fremstillet. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Cykelhjelme. 
• Rideudstyr. 
• Styrthjelm. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med manglende reaktionsevne og/eller 
forståelse for faren ved fald. Psykisk 
udviklingshæmmede borgere. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

At borgeren ikke kan benytte et gangredskab 
hensigtsmæssigt.  

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indgået indkøbsaftale. Der 
ydes hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemidler. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Nej  

 
 

Brokbind  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? Borgeren kompenseres for de gener, som brok kan 

give. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at 

vedkommende i videst muligt omfang kan varetage sine 
daglige funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Almindeligt brokbind og brokbind til at skifte 
med. 

• Brokbind med hul til stomi og brokbind til at 
skifte med. 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med varige gener som følge af brok. 



13 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation for diagnose, 
varighed og behov. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.   
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst 
efter 12 måneder.  

 
 

Diabetesmaterialer til diabetikere i insulinbehandling og til diabetikere i 
kombinationsbehandling 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven, § 9 i 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen. 
Hvilket behov dækker indsatsen? • At borgerens behov for hjælpemidler ifm. 

injektion af insulin dækkes. 
• At borgerens behov i forbindelse med 

medicinsk kombinationsbehandling af diabetes 
dækkes. 

• At borgeren kan måle sit blodsukker, og 
dermed selv kan føre kontrol med sin diabetes. 

Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren selv kan administrere sin insulin, således at 
borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 
daglige funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Insulinpen. 
• Injektionskanyler til engangsbrug. 
• Teststrimler. 
• Lancetter til fingerprikker. 
• 50 % tilskud til blodsukkermåleapparat. 
• Taleenhed til blodsukkermåleapparat for 

synshandicappede. 
• Sprøjter. 
• Insulinpumpe til børn der har behov herfor. 
• 10 stk. ketostix pr. kvartal til måling af 

ketonstoffer i blodet. 
 
Som særbevilling: 

• 50 % tilskud til glukosemåler (en gangs)  
• Max 30 sensorer til glukosemåler (årligt) 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Insulin, tabletter og sprit swaps. 
Hvem kan modtage indsatsen? Insulinkrævende diabetikere, som selv er i stand til at 

anvende testmaterialet, foretage målingerne, og som 
følge heraf kan foretage de nødvendige korrektioner af 
injektionerne.  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Der skal foreligge dokumentation fra læge eller 
hospital om diagnose, varighed og behov. 

• Borger skal selv kunne foretage 
blodsukkermålingen og handle derefter. 

• Borger kan også få en samboende   til at 
foretage blodsukkermålingen og handle 
derefter. Såfremt en pårørende ønsker at 
foretage målingen, skal der foreligge en 
lægeudtalelse på, at den pårørende vurderes 
at være i stand til at foretage testen og lave 
evt. konsekvenshandlinger ift. testen. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør skal der fremsende prisoverslag samt 
varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Blodsukker/glukosemåleapparat dækkes med 50 % af 
udgiften i form af en engangsbevilling. De øvrige 
ydelser er gratis for borgeren. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Nej 

 
 

Diabetesmaterialer til diabetikere i tabletbehandling  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven, § 9 i 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen. 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at 

borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 
daglige funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Teststrimler 
• Lancetter til fingerprikker 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Tabletter 
• Blodsukkermåleapparat 

Hvem kan modtage indsatsen? Diabetikere, der er i tabletbehandling.  
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 
  

• Der skal foreligge dokumentation fra læge eller 
hospital om diagnose, varighed og behov. 

• Borger skal selv kunne foretage 
blodsukkermålingen og handle derefter. 

• Borger kan også få en samboende til at 
foretage blodsukkermålingen og handle 
derefter. Såfremt en pårørende ønsker at 
foretage målingen, skal der foreligge en 
lægeudtalelse på, at den pårørende vurderes 
at være i stand til at foretage testen og lave 
evt. konsekvenshandlinger ift. testen.  

Hvem leverer indsatsen?  Brøndby Kommune har indgået leverandøraftale.  
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Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?  Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der kan maksimalt ydes 150 stk. teststrimler og 150 
fingerprikker/lancetter årligt gældende fra første 
leveringsdato. 

 
 

Fodindlæg – ortopædisk   
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven, § 12 i 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen, inkl. bekendtgørelsens 
bilag 1.  

Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for foddeformitet. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at denne 

i videst muligt omfang kan varetage sine daglige 
funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? Fodindlæg 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos 

børn. 
 
Fodindlæg der alene skal bruges på arbejdet. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere, hvor generne af en foddeformitet i væsentlig 
grad kan afhjælpes, og som ellers skulle have 
håndsyede sko.  
 
Indikationerne i Hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 1 
skal følges. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge dokumentation fra en speciallæge i 
ortopædkirurgi om diagnose, varighed og behov. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst 
efter 12 måneder. 
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Fodtøj – ortopædisk   
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven, § 11 i 

Hjælpemiddelbekendtgørelsen, inkl. bekendtgørelsens 
bilag 1. 

Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for foddeformitet. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at denne 

i videst muligt omfang kan varetage sine daglige 
funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Fabriksfremstillet fodtøj. 
• Håndsyet fodtøj. 
• Forsåling/udbedring. 
• Reparation. 
• Forhøjelse af eget fodtøj (max 4 årligt). 
• Gængesål påsat eget fodtøj (max 4 årligt). 
• Kapselsko. 
• Hjælp til almindeligt fodtøj til allergipatienter og 

personer på grund af størrelsesforskel af fødderne 
på mindst to numre. 

• Ortopædisk værnefodtøj (sikkerhedsfodtøj). 
• Ortopædiske hjemmesko 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Der ydes ikke hjælp til fodtøj, der kan købes i 
almindelig handel. 

• Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet fodtøj til 
børn med bløde platfødder (fri drejebevægelighed). 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere, hvor generne af en foddeformitet i væsentlig 
grad kan afhjælpes.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation fra 
speciallæge i ortopædkirurgi for diagnose, varighed og 
behov. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Borgerens egenbetaling svarer til de til enhver tid 
gældende takster på det sociale område.  
De til enhver tid gældende takster udspringer af Social-, 
Børne- og Integrationsministeriets vejledning om 
regulering af satser på Social-, Børne- og 
Integrationsministeriets område. Vejledningen 
opdateres jævnligt. Egenbetalingen i 2021 var 940 kr. 
 
Der kan derudover opstå yderligere krav om 
egenbetaling, hvis der vælges et andet produkt  end det 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Ved førstegangsbevilling kan reservefodtøj 
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. Men 
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der kan også ansøges efter behov, hvilket dog 
kræver, at der foreligger dokumentation for 
”ekstraordinært stort slid. 

• Ved ortopædisk værnefodtøj afholder 
arbejdsgiveren et beløb svarende til den 
sædvanlige udgift til værnefodtøj. 

• Til personer under 18 år gælder som udgangs-
punkt samme regler for bevilling, som til 
voksne. Dog kan der gives bevilling på 
udskiftning af sko 4 gange om året.  

• Ved ortopædiske hjemmesko vil der normalt 
kunne ydes hjælp til udskiftning hvert 2. år. 

 
 

Halskrave/nakkestøtte  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat nakke/halsfunk-

tion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at denne 

i videst muligt omfang kan varetage sine daglige 
funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Halskrave 
• Nakkestøtte 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant  
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere, der har lægefagligt dokumenteret behov for 

støtte af nakke-/halsfunktion. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation for diagnose, 
varighed og behov. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået leverandøraftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst 
efter 12 måneder. 
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Inkontinenshjælpemidler - Urin- og afføringsabsorberende  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilke behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for gener i forbindelse med 

varig inkontinens. 
Hvad er formålet med indsatsen? Sikre, at borgeren kompenseres for urin- og/eller 

afføringsinkontinens således, at borgeren i videst muligt 
omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Inkontinensbind til engangsbrug.  
• Uridom som er urinabsorberende 
• Fikseringstrusser max 12 stk. årligt. 
• Vaginaltampon. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Inkontinensbind ved midlertidigt problem.  
• Ved drypinkontinens og lækager, hvor behovet kan 

dækkes med 2-3 små bind med sugeevne under 100 
ml.  

• Bind, der kun bruges pga. tryghed. 
• Fikseringstrusser, der erstatter almindelige trusser. 
• Buksebleer, hvis borgeren er i stand til at bruge 

almindelige åbne bleer. 
• Vådliggersengetøj. 
• Stiklagen (engangs- og flergangsbrug). 
• Kolbe. 
• Bækken. 
• Handsker/vaskeklude/affaldsposer. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med urin- og/eller afføringsinkontinens, der er 
udredt og er færdigbehandlet via egen læge, 
speciallæge, hospital eller specialuddannet personale i 
Brøndby kommune, og som har et varigt problem. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Der skal foreligge lægelig dokumentation for 
diagnose, varighed og behov. 

• Alle behandlingsmuligheder skal være udtømt, det 
vil sige at såvel træning af bækkenbunden, 
medicinsk behandling såvel som livsstilsændringer 
skal være afprøvet og effekten skal være kendt. 

Hvem leverer indsatsen? Kommunens leverandør eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges 
en anden leverandør end den, kommunen har indgået 
aftale med. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages løbende individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der kan i ganske særlige tilfælde gives bevilling på 
engangsunderlag, hvis det skønnes nødvendigt. 
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Inkontinenshjælpemidler - Urinafledende (katetermaterialer) 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilke behov dækker indsatsen? At borgeren kan tømme sine urinveje. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kompenseres for manglende nyre / 

blærefunktion således at borgeren i vides muligt omfang 
kan varetage sine daglige funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Kateter (engangs-, top- el. kateter à demeure). 
• Urinposer med kort og lang slange. 
• Urinposeholder til ben. 
• Urinposeholder til seng. 
• Kateterventil. 
• Kateterskiftesæt 
• Fikseringsplaster til nefrostomikateter. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Engangskateter til at udvide urinrør. 
• Handsker/vaskeklude/affaldsposer. 
• Hudservietter. 
• Plaster til fiksering.  
• Skyllevæske: Nacl, Urotainer og Polyhexanid. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med: 
• Obstruktion af øvre/nedre urinveje/urinretention. 
• Svær invaliderende urininkontinens. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation for diagnose, 
varighed og behov. 

Hvem leverer indsatsen? Kommunens leverandør eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges 
en anden leverandør end den, kommunen har indgået 
aftale med. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages løbende individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Ved behov for specialkateter med Tiemannsspids 
og/eller kuglespids kræves specialist vurdering.  

 
 

Kompressionshjælpemidler til ben og arme  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven. 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for ødemer og nedsat 

mobilitet. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at 

borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine 
daglige funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? Kompressionsstrømper til: 
• Arme. 
• Ben. 
• Hænder. 
• Et ekstra sæt til at skifte med. 
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• Kompressionsvest. 
• Evt. strømpepå-/aftager som borger selv skal 

bruge. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? • Reparation. 

• Gummihandsker til af/påtagning af strømper.  
• Støttestrømper og antiembolistrømper. 
• Comprilanbind. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med svære og varige kredsløbslidelser. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

At der er tale om: 
• Svære grader af åreknuder, som ikke svinder 

efter behandling. 
• Varige følger efter blodprop i arme/ben. 
• Varige hævelser på grund af følger efter 

strålebehandling. 
• Kronisk ødem (væske) på grund af nedsat 

kredsløbsfunktion. 
 

Ved førstegangsansøgninger indhentes dokumentation 
fra egen læge, speciallæge eller hospital om diagnose, 
varighed og behov. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået leverandøraftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst 
efter 12 måneder. 

 
 

Kompressionsudstyr i forbindelse med nedsat lymfefunktion 
Lovgrundlag   § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat lymfefunktion.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren selv kan behandle lymfødem/væske-

ophobning i arme eller ben. 
Hvad indgår i indsatsen?  • Pulserende kompressionssystem/pumpe til: 

• Arme.  
• Ben.  
• Manchet til arm eller ben. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  Ikke relevant  
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med kronisk lymfeødem.  
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Der skal foreligge lægelig dokumentation for, 
at sygehusbehandling, inkl. ambulant kontrol, 
er ophørt. 

• Der skal være tale om en varig nedsat funktion 
af lymfesystemet. 
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Hvem leverer indsatsen?  Brøndby Kommune har ikke indgået indkøbsaftale. Der 
ydes hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemidler. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?  Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

Om bevilling: 
• Der bevilges den billigst egnede pumpe til 

afhjælpning af behovet. 
• 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. 

 
 

Parykker 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for vansirende skaldethed, 

samt for hårtab. 
Hvad er formålet med indsatsen? At give borgeren kompenseres for hårtab. 
Hvad indgår i indsatsen? • Parykker – fabriks- eller individuelt fremstillet. 

• Toupéer – fabriks- eller individuelt fremstillet. 
• I særlige tilfælde kan bevilges hjælp til 

hårintegration. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Der ydes ikke paryk eller toupeer ved midlertidigt hårtab 

som følge af behandling, f.eks. kemoterapi, eller 
almindelig forekommende hårtab.  

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med vansirende skaldethed f.eks. pletskal-
dethed. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation for diagnose, 
varighed og behov. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indgået indkøbsaftale. Der 
ydes hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemidler. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Ved den første bevilling ydes skifteparyk. 
Efterfølgende bevilges kun skifteparyk efter 
særlig begrundelse.  
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• Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan 
parykken/toupéen fores med bomuld. 

• Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog 
tidligst efter 12 måneder. 

• Borger skal indhente prisoverslag fra 
mindst 2 forskellige leverandører. 

 
 

Proteser - Ben-, arm- og fod 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren gives en kunstig erstatning for en 

manglende arm eller ben. 
Hvad er formålet med indsatsen? • At borgerens mobilitet forbedres således. 

• at denne i videst muligt omfang kan varetage 
sine daglige funktioner. 

• At borgeren kompenseres for at mangle en 
arm og/eller et ben. 

Hvad indgår i indsatsen? • Armprotese. 
• Proteser for fingre eller hånd. 
• Benprotese. 
• Proteser for fod eller tæer. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Sports- og badeproteser. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere, der har mistet en arm, hånd eller fingre, et 

ben, fod eller tæer.  
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet, 
og for at borger er proteseegnet. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indgået indkøbsaftale. Der 
ydes hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemidler. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
produkt med flere eller andre funktioner end det, 
kommunen kan tilbyde, f.eks. computerstyrede proteser.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Borger skal indhente prisoverslag fra mindst 2 
forskellige leverandører. 

 
 

Proteser - Bryst  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kan få erstattet et bryst, der er blevet 

bortopereret som følge af sygdom eller af anden grund 
mangler det ene eller begge bryster. 

Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kompenseres for manglende bryst.  
Hvad indgår i indsatsen? • Protese. 
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• Strips til fastholdelse af protese. 
• Brystvorter.  
• Delprotese efter en konkret individuel 

vurdering. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? • Protesebrystholder. 

• Badedragt. 
• Brystproteser der indopereres. 

Hvem kan modtage indsatsen? Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge 
bryster eller der af anden grund mangler det ene eller 
begge bryster. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Ved den første bevilling ydes skifteprotese. 
Efterfølgende bevilges kun skifteprotese efter særlig 
begrundelse. 
 
Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst 
efter 12 måneder. 

 
 

Rygeforklæder/rygerør  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kan ryge trods nedsat bevægelighed og 

reaktionsevne. 
Hvad er formålet med indsatsen? At mindske risikoen for brandfare ved rygning. 
Hvad indgår i indsatsen? • Rygeforklæde.  

• Rygerør. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Rygestykker til beskyttelse af gulvet, og 

brandhæmmende sengetøj. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere som ønsker at ryge, og som ikke har forståelse 

for, at det er til fare for omgivelserne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Hvis borgers rygning er til stor brandfare for omgi-
velserne. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste hjælpemiddel.  

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
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Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt eller leverandør end det, kommunen kan 
tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der bevilges ikke rygeforklæde eller rygerør til 
sengeliggende borgere. 

 
 

Skinner - Skulder, albue og håndled  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat kraft og be-

vægelighed. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at 

borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine 
daglige funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Funktionsskinner. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Skulderslynge samt skinner til brug i 
forbindelse med forebyggelse af kontraktur, 
fritidsaktiviteter eller sportsudøvelse. 
 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med varigt dagligt tilbagevendende behov for 
skinner, der skal hjælpe til at udføre funktioner i dag-
ligdagen.   

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation fra en 
speciallæge i ortopædkirurgi for diagnose, varighed og 
behov. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået leverandøraftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  
 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst 
efter 12 måneder. 

 
 

Skinner- Ben og fod 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for borgerens nedsatte 

gangfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at denne 

i videst muligt omfang kan varetage sine daglige 
funktioner. 
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Hvad indgår i indsatsen? • Helbensskinne/ortose (omfatter knæ, ankel og 
fodled). 

• Knæskinne/ortose. 
• Underbensskinne/ortose. 
• Ankelskinne/ortose. 
• Dropfodsskinne. 
• Dropfodsstimulator 
• Fodkapsel. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Skinner til brug ved sport. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med dagligt vedvarende behov for en skinne til 

at udføre funktioner i dagligdagen. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation fra 
speciallæge i ortopædkirurgi for diagnose, varighed og 
behov. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  
 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst 
efter 12 måneder. Hvis skinnen anvendes i forbindelse 
med fabriksfremstillet fodtøj må det vurderes, om der 
samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet. 

 
 

Stomimaterialer 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgerens affaldsstoffer opsamles. 
Hvad er formålet med indsatsen? Sikre, at borgeren kompenseres for en manglende 

naturlig tarm- og blærefunktion således, at borgeren i 
videst muligt omfang kan varetage sine daglige 
funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Stomiposer et- og todelssystem. 
• Stomiplader. 
• Stomikantsikring, pasta og ringe. 
• Analprop. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Gaze/hudservietter. 
• Hansker/vaskeklude/affaldsposer/vatpinde. 
• Lugtfjerner. 
• Normale hudcremer. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere, der har fået foretaget én af følgende 
operationer: 
• Colostomi (udføring af tyktarmen). 
• Ileostomi (udføring af tyndtarmen). 
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• Urostomi (udføring af urinveje). 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation for diagnose, 
varighed og behov. 

Hvem leverer indsatsen? Kommunens leverandør eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges 
en anden leverandør end den, kommunen har indgået 
aftale med. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages løbende individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der kan i særlige tilfælde gives bevilling på 
nedenstående produkter forudgået af specialist 
vurdering: 
- Brokbuks/stomitrusse. 
- Stomibælte. 
- Barrierecreme/barrierefilm. 
- Klæbefjerner. 

 
 

Støttekorsetter  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat rygfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgerens mobilitet bliver forbedret således, at 

borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine 
daglige funktioner. 

Hvad indgår i indsatsen? • Støttekorset. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Der ydes ikke hjælp til støttekorsetter som led i 
behandling, f.eks. til midlertidig korrektion. 
Hjælp til bandager til sport og fritid. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med svære varige ryglidelser.  
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Der skal foreligge lægelig dokumentation fra 
speciallæge i ortopædkirurgi for diagnose, varighed og 
behov. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges 
anden leverandør end den, kommunen har indgået 
aftale med. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Ved den første bevilling kan der ydes skiftestøttekorset 
efter 3 måneder af hensyn til eventuelle tilpasnings-
problemer. Efterfølgende ydes der kun skiftestøttekorset 
efter særlig begrundelse. 
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Der kan bevilges udskiftning efter behov, dog tidligst 
efter 12 måneder. 

 
 
 

Heldragt  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At demente borgere eller borgere med nedsat kognitiv 

funktionsevne ikke fjerner bleen eller klør i sår/eksem i 
løbet af natten. 

Hvad er formålet med indsatsen? • Sikre god hygiejne. 
• Forhindre skader. 
• Sikre en rolig nattesøvn. 

Hvad indgår i indsatsen? Heldragt med speciel lukning. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Almindeligt undertøj/nattøj. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med demens eller borgere med nedsat kognitiv 

funktionsevne, der bruger ble, eller har behov for 
kløeforebyggelse. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Det skal være begrundet, at der er tale om et behov, der 
ikke kan løses på anden vis end med en heldragt. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er gratis for borgeren. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges 
en anden leverandør end den, kommunen har indgået 
aftale med. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Informeret samtykke bør gives af borger inden 
heldragten tages i anvendelse. Hvis borgeren ikke giver 
informeret samtykke afprøves dragten, hvis borgeren 
ikke reagerer med ubehag eller gør modstand.  
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Hjælpemidler til personlig pleje 
 

Bade- og brusestole – med/uden hjul  
Lovgrundlag § 112 og §116 i Serviceloven.  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kan bade på trods af nedsat balance- og 

ståfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller 

med hjælp fra en hjælper. 
Hvad indgår i indsatsen? • Badestol med hjul. 

• Badestol med hjul, kipfunktion. 
• Badestol med hjul, elevérbar. 
• Badestol uden hjul. 
• Badebænk/taburet. 
• Badebræt til kar. 
• Badekarindsats. 
• Badekarsæde, drejeligt. 
• Bruseklapsæde – hvis der ikke er plads til 

taburet (§116). 
• Specialtilpasning/tilbehør. 
• Reparation.  

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Badetaburet uden håndgreb. 
• Et-trins skammel. 
• Badetaburet der kan indstilles.  

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

At borgere kun kan tage/få bad siddende. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgere har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• De fysiske rammer og indretning. 
• Bredden af døre. 

 
Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller 
fjerne dørtrin for at komme fra f.eks. soveværelse til 
badeværelse. 
 
Indsatsen er som udgangspunkt altid et arbejdsredskab, 
og bevilges kun som hjælpemiddel (§ 112), når det er 
en pårørende, der hjælper borgeren. 
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Drejetårn  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? Pårørende skal kunne forflytte borger med nedsat 

gangfunktion.  
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kan blive hjulpet med forflytning. 
Hvad indgår i indsatsen? Drejetårn. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Borgeren kan ikke ved egen hjælp forflytte sig 
f.eks. fra/til seng og kørestol, mv.  

• Borgeren har god stående balance.  
• Hjælperen aflastes ved forflytninger.  
• Forflytning skal være forsvarlig for såvel borger 

som hjælper.   
Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 

hjælp til bedste og billigste hjælpemiddel. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Indsatsen er som udgangspunkt altid et arbejdsredskab, 
og bevilges kun som hjælpemiddel (§ 112), når det er 
en pårørende, der hjælper borgeren. 

 
 

Flytbare toiletstole – med og uden hjul  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kan klare toiletbesøg på trods af nedsat 

mobilitet. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kan klare toiletbesøg selvstændigt eller 

med en hjælper. 
Hvad indgår i indsatsen? • Toiletstol med hjul.  

• Toiletstol med hjul, kipfunktion.  
• Toiletstol uden hjul.  
• Toiletstol med drivhjul.  
• Tilbehør og specialtilpasning. 
• Reparation. 

 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat mobilitet, der vanskeliggør 

toiletbesøg. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Borgeren har vanskeligt ved at sidde på toilet, 
sætte sig eller rejse sig, eller er på grund af 
nedsat gangfunktion ikke i stand til at gå ud på 
toilettet. 
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• Toiletstole med kipfunktion bevilges, hvis 
borgeren har nedsat funktionsevne og ikke kan 
sidde opret.  

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen?  Der fortages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• De fysiske rammer og indretning. 
• Bredden af døre.  
• Rummenes størrelse og indretning. 
• Der kan være brug for at udligne dørtrin. 

 
Indsatsen er som udgangspunkt altid et arbejdsredskab,  
og bevilges kun som hjælpemiddel (§ 112), når det er 
en pårørende, der hjælper borgeren. 

 
 

Glidebrætter 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for en nedsat standfunktion.  
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren så vidt muligt kan klare forflytning selvs-

tændigt, så denne ikke vil være afhængig af en hjælper. 
Hvad indgår i indsatsen? Glidebrætter. 
Hvad indgår ikke i indsatsen?  
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

At borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med per-
sonhjælp at forflytte sig fra/til seng og kørestol m.v. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Indsatsen er som udgangspunkt altid et arbejdsredskab, 
og bevilliges kun som hjælpemiddel (§112), når borger 
bliver selvhjulpen, eller når det er en pårørende, der 
hjælper borgeren.  
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Glidelagen, underlagen  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat muskelkraft og 

mobilitet. 
Hvad er formålet med indsatsen? Borgeren kan ved egen hjælp eller med personhjælp 

vende og flytte sig i sengen. 
Hvad indgår i indsatsen? • Glidelagen (friktionsnedsættende). 

• Underlagen. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Satinlagen. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Borgeren kan ikke vende sig i sengen på grund af 
friktion mellem lagen og tøj. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages en individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der skal tages hensyn til madrassens mål, og om der 
er behov for skiftelagner. 
 
Indsatsen er som udgangspunkt altid et arbejdsredskab, 
og bevilliges kun som hjælpemiddel (§112), når borger 
bliver selvhjulpen, eller når det er en pårørende, der 
hjælper borgeren. 

 
 

Hjælpemidler til hårvask  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kan få vasket hår trods nedsat funktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kan få vasket hår af en pårørende. 
Hvad indgår i indsatsen? • Hårvaskebakke til sengebrug. 

• Hårvaskebakke på stativ. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

At borgeren er afhængig af sengebad eller har 
væsentlig nedsat nakkefunktion. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  



32 
 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Indsatsen er som udgangspunkt altid et arbejdsredskab, 
og bevilliges kun som hjælpemiddel (§112), når det er 
en pårørende, der hjælper borgeren.  

 
 

Kørepose og regnslag  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren ikke kan bruge almindelig udendørs 

beklædning, så borger selvstændigt kan komme 
udendørs. 

Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kompenseres for at der ikke kan bruges al-
mindelig udendørs beklædning. 

Hvad indgår i indsatsen? • Kørepose og regnslag til voksne. 
• Kørepose og regnslag til børn (speciallavet). 
• Knæslag. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Almindelig udendørsbeklædning. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere, der på grund af nedsat funktionsevne ikke er i 

stand til at benytte almindelig beklædning til udendørs 
brug. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Det skal være begrundet at funktionsnedsættelsen 
medfører væsentlige problemer med at klare på og 
afklædning af almindeligt udendørs beklædning. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Nej 

 
 

Personløftere, mobile med løftesejl  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for en nedsat stand- og 

gangfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren af pårørende eller personlig hjælper kan 

blive hjulpet med forflytning. 
Hvad indgår i indsatsen? • Personløfter. 

• Standardløftesejl. 
• Specialtilpassede løftesejl. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant.  
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere uden stand- eller gangfunktion. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

At borgeren ikke er i stand til at klare forflytning på 
anden måde. 
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Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der skal foretages et årligt lovpligtigt serviceeftersyn. 
 
Indsatsen er som udgangspunkt altid et arbejdsredskab, 
og bevilges kun som hjælpemiddel, jf. § 112 i 
Serviceloven, når det er en pårørende, der hjælper 
borgeren. 

 
 

Plejeseng med el-funktioner 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? • At borgeren ikke selv kan komme i/ud af 

sengen med henblik på at udføre aktiviteter 
selvstændigt. 

Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren selv kan komme i/ud af sengen.  
Hvad indgår i indsatsen? • Seng med flerdelt liggeflade og motor(er) til 

indstilling af højde og lejeflade 
• Reparation 

 
Tilbehør: 

• Standardskummadras 
• Sengehest 
• Overtræk til sengeheste 
• Sengeforlængere 
• Sengestøttegreb 
• Sengegalge  

Hvad indgår ikke i indsatsen? Elevationsseng. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• At borgeren ikke kan rejse sig fra en fast højde 
og derfor har behov for højdeindstilling af sen-
gen for at kompensere for en væsentlig nedsat 
funktion. 

• At borgere med f.eks. KOL eller hjertesygdom, 
som har behov for særlig lejring, bliver 
selvhjulpen i og omkring sengen. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
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Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Pladsforhold. 
• Tilstedeværelse af el-stik. 
• Bariatriske borgere, hvor der kan være behov 

for en bredere seng. 
• Det kan være nødvendigt at ommøblere dit 

hjem. 
• Det er borgerens ansvar at sørge for plads til 

sengen. 
 

Indsatsen er som udgangspunkt altid et arbejdsredskab, 
og bevilliges kun som hjælpemiddel (§112), når borger 
bliver selvhjulpen, eller når det er en pårørende, der 
hjælper borgeren. 

 
 

Rebstiger, sengebånd, sengegreb og fritstående galger 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat muskelkraft. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgere kan skifte stilling i sengen uden hjælp, samt 

komme op at sidde og komme ud af sengen. 
Hvad indgår i indsatsen? • Rebstiger. 

• Sengebånd. 
• Fritstående galger. 
• Støttegreb til alm. Seng. 
• Hjælpemidler til ind- og udstigning fra 

almindelig seng. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Borger har behov for støtte for at skifte stilling i sengen, 
eller stige ind eller ud af sengen. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Sengens konstruktion kan udgøre en særlig udfordring. 
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Sansestimulerende hjælpemidler  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? Borgeren kompenseres for varig funktionsnedsættelse, 

søvnproblemer, motorisk og psykisk uro, smerter, 
stress, angst, depression, autisme, ADHD og/eller 
demens. 

Hvad er formålet med indsatsen? • At medvirke til en væsentlig bedre søvn, så 
kvaliteten i borgerens aktivitetsniveau i 
dagligdagen bedres. 

Hvad indgår i indsatsen? • Kugledyne. 
• Fiberdyne. 
• Kuglepuder.  
• Kugleveste.   
• Kædedyne. 
• Kædeveste  

Hvad indgår ikke i indsatsen? Almindelig dyne og kugledyne som fås i almindelig 
handel.  

Hvem kan modtage indsatsen? Personer, der lider af ADHD, dokumenterede 
søvnproblemer, motorisk og psykisk uro, smerter, 
stress, angst, depression, autisme og/eller demens. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Det er en forudsætning at der er tale om en varig 
nedsættelse af lidelsen.  
 
I vurdering af tildeling indgår: 
 

• Afprøvning af hvad borgeren kan uden 
kugledyne. 

• Vurdering af borgerens fysiske/psykiske 
funktionsevne. 

• Der skal efter afprøvning være væsentlig 
bedring af det fysiske og psykiske 
funktionsniveau. 

• Der skal være tale om vedvarende søvn. 
• Medicinering. 
• Hvad er tidligere afprøvet. 

 
Der kan ikke bevilges kugledyne, hvis formålet blot er 
hjælp til at falde i søvn. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Indsatsen forudsætter en afprøvningsperiode. 
Afprøvningsperioden er på ca. 14 dage. 
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For børn:  
Barnet kan henvises til PPR’s (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning) børneergoterapeut, som foretager 
vurdering og afprøvning, guider forældre til at udfylde 
afprøvningsskemaer og fremsende ansøgning og evt. 
dokumentation for barnets tilstand til Visitationen. 
 
For voksne:  
Visitationen udleverer afprøvningsskemaer, indhenter 
lægelige oplysninger og foretager afprøvning af 
kugledyne. 
 
Borger/forældre/plejepersonale beskriver forskellen i 
funktionsniveauet under afprøvning af dynen 
sammenlignet med funktionsniveauet før afprøvning af 
dynen. 

 
 

Ståløfter 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat evne til at rejse 

sig. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren af pårørende eller personlig hjælper kan 

blive hjulpet med forflytning. 
Hvad indgår i indsatsen? • Ståløfter. 

• Standardløftesejl. 
• Specialtilpassede løftesejl. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne.  
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• At borgeren ikke er i stand til at klare forflytning 
på anden måde. 

• At borgeren kan samarbejde om forflytningen.  
• Borgeren har ståfunktion. 
• Hjælperen aflastes ved forflytninger. 
• Forflytningen skal være forsvarlig for såvel 

borgere som hjælper. 
Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Der skal foretages et årligt lovpligtigt serviceeftersyn. 
 
Indsatsen er som udgangspunkt altid et arbejdsredskab, 
og bevilges kun som hjælpemiddel (§ 112), når det er 
en pårørende, der hjælper borgeren. 
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Toiletforhøjer og toiletsupporter               
Lovgrundlag  § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgerne kan sætte sig/rejse sig fra toilettet. 
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren kan klare toiletbesøg med/uden hjælp, og 

dermed i videst mulig omfang blive selvhjulpen.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Fastmonterede armlæn  

• Fastmonterede toiletforhøjer med/uden 
armlæn.  

• Fritstående toiletforhøjer med armlæn. 
Hvad indgår ikke i indsatsen?  Ikke relevant.  
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

At borger har svært ved at rejse sig, og eller har behov 
for støtte til at rejse sig fra toilettet.  

Hvem leverer indsatsen?  Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?  Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• Toiletmodel. 
• Borgerens stabilitet. 
• Borgerens vægt. 
• Forflytningsmetode. 
• Rummets størrelse. 
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Hjælpemidler til personlig mobilitet 
 

3-hjulede cykler 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat evne til at bruge 

alm. cykel. 
Hvad er formålet med indsatsen? At opretholde borgerens mobilitet, så denne kan færdes 

selvstændigt over længere afstande udendørs. At 
borgeren kan opretholde en aktiv tilværelse. 

Hvad indgår i indsatsen? • 3-hjulet cykel med to baghjul. 
• 3-hjulet cykel med to forhjul. 
• 3-hjulet elcykel.  
• Specialtilpasning. 
• Tilbehør. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Almindelig drift og vedligeholdelse, inkl. dæk 
og slanger. 

• Almindelige tohjulede cykler. 
• Lygter og spejle. 

Hvem kan modtage indsatsen? • Borgere med nedsat gangfunktion og/eller 
balance. 

• For børn gælder, at de skal være over den 
alder, hvor der normalt bruges støttehjul på 
cyklen. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• At borgeren på grund af balanceproblemer 
og/eller nedsat funktionsevne ikke mere er i 
stand til at benytte almindelig 2-hjulet cykel 
med eller/uden støttehjul. 

• At borgeren skal have behov for ekstra støtte 
for at kunne cykle. 

• At behovet for transport ikke kan dækkes på 
anden måde, f.eks. ved offentlig transport, 
handicapservice eller i egen bil. 

• Der skal være tale om et væsentligt behov for 
at transportere sig over længere afstande. 

• Der kan ikke bevilges 3-hjulet cykel hvis 
formålet udelukkende er at få motion. 

• Ved tvivl om borgerens funktionsniveau, anbe-
fales borgeren ”hverdagstræning” eller et 
træningsforløb på et af kommunens 
træningsdagcentre med henblik på 
gangtræning. 

• Borgeren skal være trafiksikker. 
• Borgeren har været vant til at anvende cykel 

som transportmiddel i dagligdagen.   
• At borgeren ikke kan anvende en ladcykel.  
• At borgeren ikke har lært at cykle på en 

tohjulet cykel.    
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Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste hjælpemiddel.  

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Borgerens diagnose og funktionsniveau. 
 

Hvis der leveres en brugt cykel fra Brøndby 
kommunes hjælpemiddeldepot, kan det ikke 
forventes, at cyklen leveres med nye dæk og 
slanger. Hvis cyklen leveres med brugte dæk 
og slanger, vil de blive udskiftet af hjælpemiddeldepotet, 
hvis de går i stykker indenfor det første år. 

 
 

El-kørestole med joystick  
Lovgrundlag  § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for en stærkt nedsat eller 

ophævet gangfunktion.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren får mulighed for at færdes i og udenfor 

hjemmet - og dermed opretholde en aktiv tilværelse.  
Hvad indgår i indsatsen?  • El-funktioner til indstilling af sædehøjde, 

sædetilt, ryglæn og elevation af benstøtter.  
• Specialtilpasning.  
• Tilbehør. 
• Hjælp til udskiftning af akkumulatorer/batterier. 
• Der ydes hjælp til dæk og slanger, hvis der er 

behov for mere end ét sæt årligt. 
Dokumentation skal foreligge. 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  • Almindelig drift og vedligeholdelse.  
• Kørestolstaske.  
• Bagageboks. 
• Lygter.  

Hvem kan modtage indsatsen?  • Borgere med ophævet eller stærkt nedsat 
gangfunktion. 

• Borgere med nedsat funktion i arme/overkrop, i 
en sådan grad at manuel kørestol ikke kan an-
vendes hensigtsmæssigt. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• 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 uden for hjemmet. 

• Det er en betingelse, at borgeren er i stand til 
at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig måde. 
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• Borgere, der har et kendt misbrug (medicin al-
kohol, rusmidler) kan kun bevilges en scooter, 
hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget 
er under kontrol og ikke påvirker evnen til at 
færdes forsvarligt. Dette gælder ligeledes bor-
gere, der permanent indtager medicin med 
sløvende effekt.   

• Der skal være mulighed for at kunne opbevare 
el-kørestolen indendørs.  

Hvem leverer indsatsen?    Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

Det anbefales, at borgeren tegner et service abonne-
ment til el-kørestolen. 
  
Der kan være brug for at foretage boligændringer. 

 
Hvis der leveres en brugt el-kørestol fra Brøndby 
kommunes hjælpemiddeldepot, kan det Ikke forventes, 
at el-kørestolen leveres med nye dæk og slanger. Hvis 
el-kørestolen leveres med brugte dæk og slanger, vil de 
blive udskiftet af hjælpemiddeldepotet, hvis de går i 
stykker indenfor det første år. 

 
 

El-scooter – Forbrugsgode 
Lovgrundlag  § 113, stk. 3 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for svært nedsat eller 

ophævet gangfunktion.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren får mulighed for at færdes udenfor hjemmet 

– og dermed opretholde en aktiv tilværelse.  
Hvad indgår i indsatsen? • 3-hjulet el-scooter. 

• Specialtilpasning.  
• Nødvendig elinstallation for opladning. 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  • Drift, inkl. el-udgifter. 
• Vedligehold. 
• Reparationer. 
• Udskiftning.  
• Garage/presenning. 
• Ekstraudstyr: 
• Bagageboks. 
• Elektrisk km-tæller/-måler.  
• Vindskærm. 
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Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med stærkt begrænset gangfunktion, der 
forhindrer færden over længere afstande.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Borgeren skal have et væsentligt behov for at 
kunne færdes selvstændigt og for at fastholde 
aktiviteter uden for hjemmet. 

• Borgerens behov for transport kan ikke 
dækkes ved hjælp af en trehjulet cykel, 
kørestol eller rollator. 

• Borgeren skal enten være ude af stand til at 
benytte offentlige transportmidler, eller det skal 
være forbundet med stort besvær. 

• Elscooteren har en forbrugsgodeværdi for 
borgeren. 

• Behovet for transport skal ikke kunne dækkes 
hensigtsmæssigt på anden vis, f.eks. gennem 
handicapservice, Flextrafik eller egen bil. 

• Det er en betingelse, at borgeren er i stand til 
at manøvrere el-scooteren, og færdes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt i trafikken. 

• Borgere, der har et kendt misbrug (medicin al-
kohol, rusmidler) kan kun bevilges en scooter, 
hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget 
er under kontrol og ikke påvirker evnen til at 
færdes forsvarligt. Dette gælder ligeledes bor-
gere, der permanent indtager medicin med 
sløvende effekt.   

• Borger skal kunne anvise egnet 
opbevaringssted. 

 
Hvem leverer indsatsen?    Privat leverandør 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Egenbetalingen for borgeren er 50 % af et 
standardprodukt. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Engangsbevilling 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  
 

• Det anbefales, at borgeren tegner et service 
abonnement. 

• Forbrugsgodet tilhører som udgangspunkt bor-
geren, der også selv sørger for at indkøbe og 
installere det.  

• Borgeren afholder alle udgifter til 
vedligeholdelse og reparation. 

• Der kan kun bevilges hjælp til køb af samme 
forbrugsgode én gang. 
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El-scooter – Hjælpemiddel  
Lovgrundlag § 113, stk. 5 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat eller ophævet 

gangfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren får mulighed for at færdes udenfor hjemmet 

og at opretholde en aktiv tilværelse.  
Hvad indgår i indsatsen? • 3-hjulet el-scooter. 

• 4-hjulet el-scooter. 
• Specialtilpasning.  
• Nødvendig elinstallation for opladning. 
• Udskiftning af dæk og slanger, hvis der er 

behov for mere end ét sæt årligt på grund af 
slitage. Dokumentation eller regning skal 
foreligge. 

• Udskiftning af akkumulatorer. 
• Større reparationer. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Drift og slitage (el-udgifter, udskiftning af 
lygteglas, gummidele, sæde-og 
armlænspolstre). 

• Garage/presenning. 
• Almindelig vedligeholdelse, herunder lapning 

af dæk. 
• Bagageboks/ekstra kurv.  
• Elektrisk tæller/måler.  
• Vindskærm. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med stærkt begrænset gangfunktion.  
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Behovet for transport skal ikke kunne dækkes 
hensigtsmæssigt på anden vis, f.eks. ved 
hjælp af kørselsordninger, egen bil, 3-hjulet 
cykel, ladcykel, manuel kørestol eller rollator. 

• At elscooteren erstatter andet hjælpemiddel – 
f. eks. kørestol.  

• Der skal være tale om behov for transport flere 
gange om ugen. 

• Borgeren skal være ude af stand til at benytte 
offentlige transportmidler eller det skal være 
forbundet med stort besvær. 

• Borgeren skal have et væsentligt behov for at 
kunne færdes selvstændigt og for at fastholde 
aktiviteter uden for hjemmet. 

• El-scooteren skal udelukkende have 
hjælpemiddelværdi for borgeren. 

• Behov for el-scooter med særlig affjedring skal 
være lægeligt dokumenteret. 

• Det er en betingelse, at borgeren er i stand til 
at manøvrere el-scooteren, og færdes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt i trafikken. 

• Borgere, der har et kendt misbrug (medicin al-
kohol, rusmidler) kan kun bevilges el- scooter, 
hvis det lægeligt dokumenteres, at misbruget 
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er under behandling, og ikke påvirker evnen til 
at færdes forsvarligt. Dette gælder ligeledes 
borgere, der permanent indtager medicin med 
sløvende effekt.  

• Borger skal kunne anvise egnet opbevarings- 
og lademulighed for el-scooteren. 

• En 4-hjulet elscotter bevilliges kun, hvis en 3 
hjullet elscooter ikke dækker behovet.   

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Hvis hjælpemidlet bevilliges efter § 113 stk. 5 i 
serviceloven, er der ikke fritvalg.   

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
Hvordan følges op på indsatsen? Der følges løbende op på om borgeren er trafiksikker.   
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Det anbefales, at borgeren tegner et service 
abonnement til brug for persontransport og 
transport af el-scooter til værksted ved 
reparationsbehov. 

• Der kan blive behov for bevilling af 
boligindretning af hensyn til el-scooteren. 

 
Hvis der leveres en brugt el-scooter fra Brøndby 
kommunes hjælpemiddeldepot, kan det ikke 
forventes, at el-scooteren leveres med nye dæk og 
slanger. Hvis el-scooteren leveres med brugte dæk 
og slanger, vil de blive udskiftet af hjælpemiddeldepotet, 
hvis de går i stykker indenfor det første år. 

 
 

Førerhund 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for blindhed. 
Hvad er formålet med indsatsen? At blinde borgere sikres et redskab til større bevægel-

sesfrihed og uafhængighed i forbindelse med færden 
udendørs, hvilket kan medvirke til at lette hverdagen 
som blind. 

Hvad indgår i indsatsen? • Førerhund, herunder indkøb, træning, udstyr, 
dyrlægebehandling, problemløsning – så 
længe hunden fungerer som førerhund.  

• Deltagelse i tredages kursus afholdt af 
førerhunde ordning, hvor ansøgers motivation 
og muligheder for at færdes med førerhund 
vurderes (kun for førstegangs ansøgere).  

• Hjemmebesøg aflagt af førerhunde ordning, 
hvor forhold for førerhundens plads i hjemmet 
vurderes. 

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

Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant.  



44 
 

Hvem kan modtage indsatsen? Personer, som har nedsat syn svarende til 1/60.   
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Det er en betingelse, at der foreligger en posi-
tiv og velbegrundet skriftlig anbefaling fra 
førerhunde ordning. 

• For førstegangsansøgere er det ligeledes en 
betingelse, at ansøgeren har gennemgået et 
tredages kursus, afholdt af førerhunde ordning, 
hvor motivation og muligheder for at kunne 
færdes med førerhund vurderes.  

Hvem leverer indsatsen? Førerhundeordning. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. Der kan være krav 
om egenbetaling, hvis borger vælger et andet produkt.  

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Nej 

 
 

Gangbukke 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat gangfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At øge borgerens mobilitet, så denne kan færdes 

selvstændigt fortrinsvis indendørs. 
Hvad indgår i indsatsen? • Højdeindstillelig gangbuk (fast eller sammen-

klappelig). 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat gangfunktion. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• At borgeren ikke kan færdes uden støtte. 
• At borgeren ikke kan færdes sikkert med stok eller 

rollator. 
• Træningspotentiale skal være udtømt. 
• Tilstanden skal være stationær. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemidler.  

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Borgerens diagnose 
• Kropsbygning 
• Funktionsniveau 
• Hvor og hvordan skal gangbukken benyttes. 
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• Hvis boligen er i flere plan, kan der efter 
behov, bevilges gangbuk til brug på hver 
etage. 

 
Ved tvivl om borgerens funktionsniveau anbefales 
borgeren hverdagstræning eller et træningsforløb på 
kommunens træningscenter med henblik på 
gangtræning. 

 
 

Gelændere 
Lovgrundlag § 113 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat balance og evne til 

at færdes på sin trappe. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kan færdes på trapper og ved niveaufor-

skelle i og ved hjemmet. 
Hvad indgår i indsatsen? Supplerende gelænder - udendørs og/eller indendørs. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? • Det første gelænder til en trappe.  

• Gelænder langs trapper, der også er 
uforsvarlige for borgerne uden nedsatte 
funktioner. 

• Reparation og vedligehold i egen bolig. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med funktionsnedsættelse. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• I udgangspunktet kan der kun bevilges 
gelænder til én adgang. 

• Borgeren er ikke i stand til at klare trappen 
uden støtte i form af et gelænder. 

• Som følge af funktionsnedsættelse i den ene 
side af kroppen er borgeren ikke i stand til at 
anvende gelænderet i trappeopgangen både 
op og ned af trapperne. 

• Gelænder til kælder bevilges, hvis det er en 
forudsætning for at borgeren kan klare 
trappen, og der samtidig er væsentlige 
opgaver at udføre i kælderen samt at man ikke 
kan indrette sig anderledes. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepot. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 
 
I andels- og lejebolig vælges leverandør i samråd med 
ejendommens ejer. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges 
andet produkt eller leverandør end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Nej  
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Talerstol/ gangborde 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat gangfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At øge borgerens mobilitet, så denne kan færdes 

selvstændigt indendørs. 
Hvad indgår i indsatsen? • Gangvogne med kropsstøtte. 

• Specialtilpasning. 
• Tilbehør. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  
Hvem kan modtage indsatsen? • Borgere med svært nedsat gangfunktion/ 

balance. 
• Borgere, der har behov for meget støtte af 

kropsvægten og som skal aflaste ved hjælp af 
armene. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• At borgeren ikke kan færdes indendørs uden 
støtte. 

• At borgeren ikke er i stand til at færdes med 
gangbuk eller rollator. 

• At træningspotentiale er udtømt. 
• At tilstanden er stationær. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Borgerens diagnose. 
• Kropsbygning. 
• Funktionsevne. 
• Hvor og hvordan skal redskabet benyttes. 
• Omgivelsernes udformning. 
• Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin i 

boligen. 
 
Ved tvivl om borgerens funktionsniveau anbefales 
borgeren hverdagstræning eller et træningsforløb på 
kommunens træningscenter med henblik på 
gangtræning. 

 
 
 
 
 



47 
 

Flexhandicap 
Lovgrundlag § 11 i Lov om Trafikselskaber, § 117 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for manglende evne til at 

bevæge sig og anvende offentlig kollektiv transport. 
Hvad er formålet med indsatsen? At det sikres, at svært bevægelses- og synshæmmede 

borgere har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter/-
gøremål. 

Hvad indgår i indsatsen? • Kørsel til fritidsformål som eksempelvis besøg 
hos familie og venner, indkøb og fritids- og 
kulturelle aktiviteter. 

• Maksimum 104 enkeltture om året i egnet 
køretøj. 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen? • Svært synshæmmede- samt svært 

bevægelseshæmmede borgere, som er fundet 
berettiget til ganghjælpemiddel, f.eks. rollator 
eller kørestol af kommunen.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• At borgeren har nedsat eller ophævet 
gangfunktion, og er afhængig af et 
ganghjælpemiddel. 

• At borger har synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller 
mindre”. 

Hvem leverer indsatsen? Movia.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Nej, borgeren har ikke frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Egenbetaling svarer til den af trafikselskabet udmeldte 
takst, der dog ikke må være væsentlig højere end 
taksten for den øvrige trafik, trafikselskabet varetager. 
Taksterne fremgår af trafikselskabets hjemmeside. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 
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Greb/støttehåndtag 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat kraft og balance. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren har støttemulighed ved niveauforskelle i og 

ved hjemmet og i særlige situationer f.eks. i forbindelse 
med personlig hygiejne og toiletbesøg. 

Hvad indgår i indsatsen? • Håndgreb ved indgang til hus/lejlighed. 
• Håndgreb i fælles opgang. 
• Håndgreb ved døre i boligen. 
• Håndgreb på badeværelset. 
• Greb til fastlåsning af fx rollator ved udendørs 

opbevaring. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? • Vedligeholdelse. 

• Genopsætning. 
• Reetablering  

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Borger bliver i stand til at klare mindre 
niveauforskelle. Borger bliver i stand til at 
færdes sikkert i boligen.  

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Nej.  

 
 
 

Hjælpemotor til manuel kørestol 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven   
Hvilket behov dækker indsatsen? At der kompenseres for nedsat kraft hos en hjælper 

eller pårørende ved kørsel med en tung kørestol. 
Hvad er formålet med indsatsen? At give pårørende/hjælper mulighed for at kunne køre 

borgeren udendørs i kørestol i forbindelse med daglige 
aktiviteter eller udendørs ture generelt. 

Hvad indgår i indsatsen? • Hjælpemotor påmonteret manuel kørestol.  
• Reparation. 
• Hjælp til udskiftning af akkumulator/batteri. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Almindelig drift.  
Hvem kan modtage indsatsen? Kørestolsbrugere som ikke selv kan køre stolen - 

primært udendørs - og hvis hjælper/pårørende ikke har 
kræfter til at manøvrere kørestolen.  
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• At borgerens daglige hjælper har vanskeligt 
ved at håndtere kørestolen med borgeren 
siddende i den. 

• At hjælperen/pårørende er i stand til at af-/på-
montere hjælpemotoren om nødvendigt. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Hjælpemotoren kan være tung at af- og 
påmontere. 

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

• Der kan i særlige tilfælde være behov for en 
ekstra kørestol. 

 
 

Kørestole, manuelle   
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for væsentlig nedsat eller op-

hævet gangfunktion og/eller væsentligt nedsat stabilitet 
og bevægelighed i kroppen. 

Hvad er formålet med indsatsen? At øge borgerens mobilitet, så denne får mulighed for at 
færdes i og uden for hjemmet med eller uden hjælp for 
dermed at kunne opretholde en aktiv tilværelse i 
dagligdagen. 

Hvad indgår i indsatsen? • Krydsrammestol. 
• Fastrammestol. 
• Specialtilpasning.  
• Tilbehør. 
• Reparation. 
• Udskiftning af dæk og slanger, hvis der er 

dokumenteret behov for mere end ét sæt årligt 
på grund af slidtage. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Almindelig vedligeholdelse.  
• Lapning/udskiftning af dæk og slanger. 
• Kørestol til brug ved sportsaktiviteter. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat gangfunktion. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Borgere, der har varigt nedsat eller ophævet gang-
funktion. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
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Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Borgerens diagnose. 
• Funktionsevne. 
• Det kan være nødvendigt at ændre 

boligindretningen for at kunne færdes i boligen 
i kørestol. 

 
Hvis der leveres en brugt kørestol fra Brøndby 
kommunes hjælpemiddeldepot, kan det ikke 
forventes, at kørestolen leveres med nye dæk og 
slanger. Hvis kørestolen leveres med brugte dæk 
og slanger, vil de blive udskiftet af hjælpemiddeldepotet, 
hvis de går i stykker indenfor det første år. 

 
 

Kørestole, manuelle – komfort  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? • At borgeren kompenseres for ophævet 

gangfunktion og/eller nedsat stabilitet og 
bevægelighed i kroppen. 

• At borgeren har behov for varieret indstilling af 
sædeenheden i døgnets løb. 

Hvad er formålet med indsatsen? • At siddestillingen kan ændres momentært i 
løbet af dagen. 

• At borgeren gives mulighed for at kunne 
færdes i og udenfor hjemmet.  

• At borgeren kan opretholde en aktiv tilværelse.  
Hvad indgår i indsatsen? • Manuelle komfortkørestole. 

• Specialtilpasning. 
• Tilbehør. 
• Reparation.  
• Udskiftning af dæk og slanger, hvis der er 

dokumenteret behov for mere end ét sæt årligt 
på grund af slidtage. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Almindelig vedligeholdelse.  
• Lapning/udskiftning af dæk og slanger. 

Hvem kan modtage indsatsen? • Borgere med ophævet gangfunktion. 
• Borgere der ikke kan anvende en manuel 

kørestol. 
• Borgere med behov for speciel kropsstøtte. 
• Borgere med behov for variation af 

siddestillingen i løbet af dagen. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• At borgeren har behov for væsentlig korrektion 
af siddestillingen. 

• At borgeren ikke ved egen hjælp kan skifte stil-
ling i kørestolen og derfor har behov for regule-
ring af siddestilling. 
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• At ovenstående ikke kan opnås ved 
kombination af almindelig kørestol og læne-
/hvilestol. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Borgerens funktionsevne. 
• Hvor og hvordan kørestolen skal anvendes. 
• Det kan være nødvendigt at foretage 

boligændringer. 
 
Hvis der leveres en brugt kørestol fra Brøndby 
kommunes hjælpemiddeldepot, kan det ikke 
forventes, at kørestolen leveres med nye dæk og 
slanger. Hvis kørestolen leveres med brugte dæk 
og slanger, vil de blive udskiftet af hjælpemiddeldepotet, 
hvis de går i stykker inden for det første år.  

 
 

Mobilitystok og markeringsstok  
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat syn. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kan blive gjort opmærksom på forhindringer 

og niveauforskelle, og derved kunne færdes 
selvstændigt udendørs. 

Hvad indgår i indsatsen? • Mobilitystok. 
• Markeringsstok. 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  
Hvem kan modtage indsatsen? Blinde og svagtseende borgere. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

At borgeren ikke er i stand til at færdes sikkert inde- 
eller udendørs. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedst og billigst egnede hjælpemiddel. 
 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 
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Ramper – transportable  
Lovgrundlag for ydelse  § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At kørestolsbrugere kompenseres for nedsat evne til at 

forcere trin. 
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren med eller uden hjælpemidler vil blive i stand 

til at overvinde niveauforskelle ved egen hjælp eller med 
hjælper.  

Hvad indgår i indsatsen?  • Transportable ramper. 
• Reparation.  

Hvad indgår ikke i indsatsen?  Fastmonterede ramper. 
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med fysisk handicap. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

Ramperne er en væsentlig afhjælpning i forhold til at 
løse problemer med niveauforskelle ved udførelse af 
daglige aktiviteter.  

Hvem leverer indsatsen?    Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• Arealets beskaffenhed. 
• Niveauforskellens størrelse.  

 
 

Rollatorer 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat gangfunktion.  
Hvad er formålet med indsatsen? At øge borgerens mobilitet, så denne kan færdes 

selvstændigt indendørs/udendørs og dermed opretholde 
en aktiv tilværelse. 

Hvad indgår i indsatsen? • Rollatorer med 4 hjul. 
• Én-håndsrollator. 
• Rollator med underarmsstøtte. 
• Tilbehør til rollator. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Rollatorer, hvor formålet udelukkende er at kunne 
transportere varer. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne og/eller nedsat 
balance. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller 
udendørs uden risiko for fald. 

• Borgeren bliver uafhængig af møbelstøtte og 
personstøtte ved gang. 

• Tilstanden er stationær. 
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• Træningspotentiale er udtømt. 
Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Borgerens diagnose. 
• Borgerens vægt. 
• Funktionsevne. 
• Hvor og hvordan skal rollatoren benyttes. 
• Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin i 

boligen. 
 
Ekstra rollator kan bevilges: 

• I tilfælde, hvor rollatoren anvendes både inde 
og udendørs. 

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

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

• Ombytning til anden model imødekommes ved 
personlig fremmøde i hjælpemiddeldepotets 
kvikskranke. Hvis hjælpemiddeldepotet ikke 
har den ønskede model, får borgeren et 
fritvalgsbevis.   

 
Ved tvivl om borgerens funktionsevne, anbefales 
borgeren ”hverdagstræning” eller et træningsforløb på 
kommunens træningscenter med henblik på 
gangtræning. 

 
 

Servicehund 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for en fysisk eller psykisk 

funktionsnedsættelse. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borger sikres et redskab til større bevægelsesfrihed 

og uafhængighed i forbindelse med daglige aktiviteter, 
hvilket kan medvirke til at lette hverdagen. 

Hvad indgår i indsatsen? • Servicehund, herunder indkøb, træning. 
• Deltagelse i kursus afholdt af en 

servicehundeforening hvor ansøgers 
motivation og muligheder for at færdes med 
servicehund vurderes (kun for førstegangs 
ansøgere).  
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• Hjemmebesøg aflagt af en servicehunde- 

forening, hvor forhold for servicehundens plads 
i hjemmet vurderes. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Løbende nødvendige merudgifter herunder blandt andet 
forsikring, dyrlægeregninger og mad.  

Hvem kan modtage indsatsen? Personer med en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

En servicehund ydes på grundlag af en samlet 
vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale 
forhold samt ansøgers evne til at være ejer af en 
servicehund.  

Hvem leverer indsatsen? En servicehundeforening 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Nej.  

 
 

Albuestokke 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for en nedsat gangfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At øge borgerens mobilitet, så denne kan færdes 

selvstændigt inden- og udendørs. 
Hvad indgår i indsatsen? • Albuestokke, enkeltindstillelige. 

• Albuestokke, dobbeltindstillelige. 
• Underarmsstokke. 
• Fire eller fempunktstokke. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Sammenklappelig stok. 
• Almindelig støttestok/håndstok. 
• Udskiftning af dupsko (almindelig vedlige-

holdelse). 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med varig nedsat gangfunktion og/eller 

balanceproblemer. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Der skal være tale om et væsentligt behov. 
• Tilstanden skal være stationær. 
• Træningspotentiale skal være udtømt. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  
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Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages en individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Borgerens diagnose. 
 
Udlån af stokke til midlertidig brug f.eks. ved et brækket 
ben er sygehuset/regionens ansvar. 

 
 

Støtte til køb af handicapbil 
Lovgrundlag § 114 i Serviceloven samt Bekendtgørelse om støtte til 

køb af handicapbil efter Serviceloven.  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for et svært varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsniveau.  
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren får: 

• Muligheden for at opnå eller fastholde et 
arbejde. 

• Muligheden for at gennemføre en uddannelse.  
• Muligheden for at fastholde aktiviteter uden for 

hjemmet som medfører et betydeligt væsentligt 
dagligt kørselsbehov.   

Hvad indgår i indsatsen? • Støtte til køb af handicapbil, der ydes som 
rentefrit lån til den billigste og bedst egnede bil.  

• Fuld fritagelse af afgift efter 
brændstofforbrug/vægtafgift for benzinbiler og 
delvis afgiftsfritagelse for dieselbiler. 

• Fritagelse for registreringsafgift på kassevogne 
og nedstolede minibusser.  

• Særlig indretning af bil, i henhold til krav i køre-
kortet og i forhold til nedsat funktionsevne.  

• Reparation, udskiftning og afmontering af sær-
lig indretning, der er ydet tilskud til. 

• Tilskud til betaling af køreundervisning. 
• Afdragsfrihed under uddannelse.  

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Normal drift. 
• Vedligeholdelse.  
• Reparation.  
• Lovpligtig ansvarsforsikring 
• Kaskoforsikring af bilen. 

Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med en svær varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, der:  

• I væsentlig grad forringer evnen til at færdes 
frit.  

• I væsentlig grad vanskeliggør 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 
handicapbil på deres barns vegne, men det er barnet, 
der skal fremstå som ansøger og ejer af bil ved 
bevilling, og det er barnets funktionsevne og 
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kørselsbehov, der er afgørende for, om der kan ydes 
støtte til bil.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

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 væsentligt bidrag til sin og eventuel 
families forsørgelse. 

• Til og fra en uddannelse, der ud fra et overord-
net tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod 
fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder.  

• Ansøgeren skal have aktiviteter uden for 
hjemmet, som medfører et betydeligt behov for 
kørsel med bil. 

 
Der skal være tale om en ny-indregistreret bil, og 
borgeren skal kunne klare de økonomiske forhold som 
følger med køb af bil f.eks. forsikring, serviceeftersyn, 
benzin og reparationer. 
 
Der kan ikke indstilles positivt til 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, flextrafik, kørsel med handicapservice, 
brug af servicebus eller el- kørestol og el-scooter. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Som udgangspunkt skal princippet bedste og billigst 
egnede bil følges. Der kan dog gives tilladelse til en 
anden bilmodel, hvis den ønskede bil opfylder ansø-
gerens behov og ansøger selv betaler den eventuelle 
merudgift der opstår ved valget af anden bil. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? For borgere, hvis indkomstgrundlag ikke overstiger 
236.000 kr. (i 2021) gælder i udgangspunktet, at 
halvdelen af det rentefrie lån, som bilens pris udgør, 
tilbagebetales i månedlige afdrag over 8 år. Den anden 
halvdel af lånet betaler kommunen. 
 
For borgere, hvis indkomstgrundlag overstiger 236.000 
kr. (i 2021) gælder i udgangspunktet, at den halvdel af 
det rentefrie lån, som bilens pris udgør, og som 
borgeren skal tilbagebetale, forhøjes.  Forhøjelsen 
svarer til 20 % af den del af borgeren indkomstgrundlag, 
der overstiger 236.000 kr. (i 2021) Den anden halvdel af 
lånet, som kommunen betaler, nedsættes med et 
tilsvarende beløb.  
 
Ved lån til bil til befordring af barn anvendes barnets 
indkomstgrundlag.   
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Hvordan følges op på indsatsen? Borgeren har pligt til at oplyse Brøndby Kommune, hvis 
der sker ændringer i personlige eller økonomiske 
forhold, der vil kunne ændre på berettigelsen af støtten. 
 
Der kan rejses kontrolsag, hvis der sker væsentlige æn-
dringer i de sociale eller økonomiske forhold.  

Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

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, eller uddannelse. 
 
Der skal indhentes mindst 2 pristilbud fra bilopbyggere 
på bedst, billigst egnede bil.  
 
Der vil normalt tidligst kunne bevilges støtte til ud-
skiftning af bil efter otte år. 
 
Ansøger skal underskrive et gældsbrev på lånets 
pålydende beløb. 
 
Er støtten til bil givet til et barn, skal låneoptagelsen 
godkendes af Statsforvaltningen Hovedstaden. 
Forældrene skal underskrive en friholdelseserklæring, 
hvilket indebærer, at de som værge for barnet, vil 
friholde barnet for ethvert personligt ansvar i forbindelse 
med erhvervelsen af bilen. 

 
 
Egen bil 
Lovgrundlag § 114 i Serviceloven samt Bekendtgørelse om støtte 

til køb af handicapbil efter Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for et svært varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsniveau. 
 

Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren får mulighed for fortsat at anvende sin 
egen bil 

Hvad indgår i indsatsen? • Afgiftsfritagelse. 
• Særlig indretning. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? • Rengøring. 
• Vedligeholdelse.  

Hvem kan modtage indsatsen? • Afgiftsfritagelse til egen bil: 
o Borgere, der er fundet berettiget til 

handicapbil. 
• Særlig indretning i egen bil: 

o Når politiet stiller krav om det 
(kørekortskrav). 

o Hvis ansøgerens helbredsforhold taler 
for det. 
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o Hvis det letter ansøgers placering i 
bilen. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

Afgiftsfritagelse til egen bil:  
• Borgere, der er fundet berettiget til handicapbil. 
Særlig indretning i egen bil: 
• Når politiet stiller krav om det (kørekortskrav). 
• Hvis ansøgerens helbredsforhold taler for det. 
• Hvis det letter ansøgers placering i bilen. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges 
et andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  
 
 

Tilskud til automatisk transmission udgør den faktiske 
udgift til transmissionen, dog maksimalt 27.491 kr. (i 
2021). Tilskuddet er betinget af, at bilen er under 1 år 
gammel og er forsynet med automatisk transmission 
fra fabrikken.  
Der kan normalt tidligst ydes nyt tilskud til automatisk 
transmission 8 år efter sidste tilskud.  
 
Der kan normalt ikke ydes tilskud til en særlig 
indretning, hvis den særlige indretning er indkøbt, 
inden der søges om tilskud til indretningen.  
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Hjælpemidler til daglig husførelse 
 

Arbejdsstole  
Lovgrundlag for ydelse  § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat standfunktion og 

balance.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren bliver i stand til at udføre daglige funktioner 

i hjemmet som sædvanligvis ville blive udført stående.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Ståstøttestol m/ central bremse. 

• Arbejdsstol med manuel eller elektrisk 
højderegulering og med central bremse. 

• Arbejdsstol med køremotor og/eller motor til 
højderegulering og med central bremse. 

• Reparation. 
• Tilbehør og specialtilpasning. 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  • Drift og vedligeholdelse. 
• Almindelige højdeindstillelige kontorstole. 
• Arbejdsstol til hobbyprægede aktiviteter, 

almindeligt skrivebordsarbejde eller som 
erstatning for dårligt passende spisebordstol. 

Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med nedsat standfunktion. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Borgeren har nedsat balance og nedsat 
standfunktion over længere tid i forbindelse 
med varetagelse af daglige gøremål, der som 
udgangspunkt udføres stående, f.eks. mad-
lavning og opvask. 

• Det skal vurderes om en almindelig stol, 
kontorstol, rollator med siddebræt eller 
lignende alternative løsninger, vil kunne dække 
behovet. 

Hvem leverer indsatsen?    Brøndby Kommune har indgået indkøbsaftale.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er i udgangspunktet gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• Hvis funktionsnedsættelsen nødvendiggør be-
hov for køremotor og højderegulering, skal det 
vurderes, om der alternativt skal bevilges el-
kørestol. 

• Hvis stolen skal bruges i flere rum kan det 
nødvendiggøre fjernelse af dørtrin. 
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Armbåndsure og lommeure 
Lovgrundlag for ydelse  § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for et syns- eller 

hørehandicap.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren kan orientere sig i forhold til tid.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Punktur.  

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

Hvad indgår ikke i indsatsen?  Udskiftning af batterier.  
Hvem kan modtage indsatsen?  Blinde og svagsynede. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Borgeren kan ikke aflæse klokken på et 
almindeligt ur. 

• Borgeren skal opfylde betingelserne for 
medlemskab af Dansk Blindesamfund. 

Hvem leverer indsatsen?   Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedst og billigst egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borger?  Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen?  Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

Nej.  

 
 

Bagevægt med syntetisk tale/punktafmærkning 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat syn.  
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren får mulighed for at kunne klare madlavning 

og bagning uden hjælp fra andre.  
Hvad indgår i indsatsen? • Bagevægt med syntetisk tale. 

• Bagevægt med punktafmærkning. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Drift og almindelig vedligeholdelse.  
Hvem kan modtage indsatsen? Blinde eller svagsynede  
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Borgeren skal opfylde betingelserne for 
medlemskab af Dansk Blindesamfund. 

• Der skal være regelmæssigt behov for 
selvstændigt at benytte bagevægt i forbindelse 
med madlavning og/eller bagning.  

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedst og billigst egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
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Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Nej.  

 
 

Hvilestole – elektrisk  
Lovgrundlag for ydelse  § 112 samt § 113, stk. 3 og 5 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat evne til at sætte 

og rejse sig. 
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren får mulighed for at kunne forflytte sig 

mellem hvile- og kørestol ved egen hjælp.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Hvilestol, elektrisk med sædeløft (§112) 

• Hvilestol med el-indstillinger af ryg og sæde (§113) 
• Reparation (kun ved § 112) 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  • Hvilestol uden særlige handicapkompenserende 
funktioner, de har ofte manuel regulering af 
sædeindstillinger eller vippefunktion. 

• Hvilestol med fast højde og indstilling af ryglæn. 
• Hvilestol med kipfunktion.  
• Vippefodskammel.  
• Vedligeholdelse og drift. 

Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med funktionsnedsættelse. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

Det er en forudsætning, at borgerens behov ikke kan 
afhjælpes på anden måde f.eks. ved tilpasning af 
højden på egen hvilestol. 

Hvem leverer indsatsen?    Brøndby kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til det billigste og bedst egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren? • § 112 er i udgangspunktet gratis for borger. 
• § 113, stk. 3 medfører egenbetaling på 50 % af 

prisen på et standardprodukt. 
• § 113, stk. 5 er i udgangspunktet gratis for 

borgeren. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning ved § 112. 
§113 er engangsbevilling. 

Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• Forbrugsgodet, jf. § 113, stk. 3 i Serviceloven, 
tilhører som udgangspunkt borgeren, der også selv 
sørger for at indkøbe og installere det.  

• Der kan kun bevilges hjælp til køb af samme 
forbrugsgode én gang. 
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I særlige tilfælde, hvor et forbrugsgode vurderes 
udelukkende til at fungere som hjælpemiddel, kan det 
bevilges som udlån, jf. §§ 112 og 113, stk. 5. 

Småhjælpemidler  
Lovgrundlag for ydelse  § 112 samt § 113, stk. 3 og 5 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kan klare daglige funktioner.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren kan klare daglige funktioner som f.eks. 

spisning, madlavning, opvask, af- og påklædning, per-
sonlig hygiejne og dermed i videst muligt omfang blive 
mere selvhjulpen. 

Hvad indgår i indsatsen?  Produkter, der er fremstillet specielt for at kompensere 
for en funktionsnedsættelse samt produkter, som findes 
i almindelig handel, som afhjælper et 
Funktionsnedsættelsen.  

Hvad indgår ikke i indsatsen?  Produkter som forhandles bredt og/eller findes i 
almindelig handel, og som er sædvanligt indbo.  

Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med funktionsnedsættelse. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kompensere for en 
nedsat funktionsevne eller i væsentlig grad lette den 
daglige tilværelse.  

Hvem leverer indsatsen?    Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel.  

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  • § 112 er i udgangspunktet gratis for borger. 
• § 113, stk. 3 medfører egenbetaling på 50 % af 

prisen på et standardprodukt. 
• § 113, stk. 5 er i udgangspunktet gratis for 

borgeren. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 
 
Der bevilliges ikke hjælpemidler, når anskaffelsesprisen 
er mindre en 500 kr.  

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

Markedet ændrer sig og produkter udvikles i takt med 
behovet.   

 
 

Sæder og sædepuder – korrigerende  
Lovgrundlag for ydelse  § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgere med atypisk kropsform, lammelser, 

muskelatrofi, fare for trykskader eller lign. opnår støtte, 
aflastning og korrektion af siddestillingen i kørestol 

Hvad er formålet med indsatsen?  At korrigere siddestillingen hos borgeren 
Hvad indgår i indsatsen?  • Standardpuder til støtte/korrektion af 

siddestilling. 
• Individuelt fremstillede puder til kørestol. 
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• Trykfordelende puder. 
• Skumpuder.  
• Gelépuder.  
• Luftpuder. 
• Inkontinens- og ekstrabetræk. 
• Udskiftning/reparation efter behov. 

Hvad indgår ikke i indsatsen?  • Puder til smertelindring eller komfort.   
• Ompolstring af egen lænestol. 
• Skråpude. 
• Ringpude. 
• Ægte og syntetisk lammeskind. 

Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere, som på grund af fysisk funktionsnedsættelse 
tilbringer en stor del af dagen i kørestol.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

Borger mangler evnen til at opretholde en 
hensigtsmæssig siddestilling i kørestol. 

Hvem leverer indsatsen?    Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? 
  

Der foretages individuel opfølgning. 

Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Borger og hjælpere skal være i stand til at 
varetage den daglige justering af specialpuder. 

• Moderne skumpuder er særdeles følsomme 
overfor væde og skal altid anvendes med 
sufficient betræk, hvorfor ekstrabetræk er en 
del af bevillingen. 

 
  



64 
 

Kommunikationshjælpemidler  
 

Forstærkertelefon 
Lovgrundlag for ydelse  § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for borgerens nedsatte hø-

relse.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren kan tale i telefon.  
Hvad indgår i indsatsen?  Forstærkertelefon.  
Hvad indgår ikke i indsatsen?  • Telefonabonnement. 

• Batterier.  
Hvem kan modtage indsatsen?  Hørehæmmede.  
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

Borger skal have en varig hørenedsættelse, anvende 
høreapparat og ikke være i stand til at anvende en 
standard telefon. 

Hvem leverer indsatsen?    Brøndby Kommune har indgået leverandøraftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
andet produkt end det Brøndby Kommune tilbyder.  

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

Nej.  

 
 

Teleslynger og trådløse FM-systemer 
Lovgrundlag for ydelse  § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for borgerens nedsatte hø-

relse.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren kan høre radio, TV, dørklokke, vækkeur 

etc., og dermed er i stand til selv at fungere i daglig-
dagen.  

Hvad indgår i indsatsen?  • Loop.  
• Beam IR system.  
• Link AUX adapter.  
• Conversor.  
• MicroLink system.  
• Baby-alarmer. 
• Teleslynge til mobiltelefon. 
• Dørtelefonforstærker 
• Døralamer.  
• Vibrator vækkeur.  
• Lysindikator.  

Hvad indgår ikke i indsatsen?   
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere, der anvender høreapparater på grund af 

nedsat hørelse. 
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Der skal foreligge dokumentation for, at beho-
vet for trådløs teleslynge ikke kan afhjælpes af 
teleslynge i hjemmet. 

• Der skal være tale om et væsentligt behov for 
at kunne kommunikere med andre udenfor 
hjemmet. 

• Borgeren skal kunne redegøre for et reelt 
regelmæssigt behov.  

Hvem leverer indsatsen?    Brøndby Kommune har indgået leverandøraftale. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, der er frit leverandørvalg. Hvis borger vælger en 
anden leverandør, skal der fremsendes prisoverslag 
samt varenavn til kommunen.  

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er som udgangspunkt gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

Nej.  
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Indretning af boligen og dens omgivelser 
 

Belysning indendørs/udendørs 
Lovgrundlag §§ 112, 113,stk. 3 samt § 116 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat syn. 
Hvad er formålet med indsatsen? • At borgeren bliver i stand til at udføre huslige 

opgaver og personlig pleje. 
• At borgeren kan færdes sikrere indendørs og 

udendørs. 
Hvad indgår i indsatsen? • Arbejdsbelysning ved læseplads i køkken og 

evt. i andre rum ved særlige behov.  
• Udendørsbelysning ved yderdør og evt. ved 

trin i umiddelbar tilslutning til yderdør. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? • Standardbelysning. 

• Udskiftning. 
• Reparation. 

Hvem kan modtage indsatsen? Svagtseende borgere. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Indendørsbelysning ud over almindelig 
standardbelysning skal være nødvendigt for at 
kunne udføre arbejdsopgaver i hjemmet, f.eks. 
huslige funktioner eller studie/lektielæsning. 

• Udendørsbelysning skal være nødvendigt for 
at supplere opsat almenbelysning, som ikke er 
tilstrækkelig for den svagsynede. 

• Det skal medtages i vurderingen, om der er 
opsat tilstrækkelig normal belysning i hjemmet. 

• Behovet skal være udredt og defineret af 
synskonsulent. 

Hvem leverer indsatsen? Privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? • §113, stk. 3: 50 % af prisen på et 
standardprodukt dækkes af borger. 

• §112: Det er gratis for borgeren.  
• §116: Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
• Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 

vælges en anden indretning end den, 
kommunen kan tilbyde.  

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Almindelige lamper og rør, frit ophængt, som 
øger almindelig standardbelysning er 
forbrugsgode efter § 113, stk. 3. 

• Mur- og nagelfast ophængte lamper udover 
almindelig standard er boligændring efter § 
116. 

• På fællesarealer skal opsætning godkendes af 
ejeren. 
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Bruseplads  
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat kraft, bevægelig-

hed og balance.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren bliver i stand til at kunne få brusebad ved 

egen eller hjælpers hjælp.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Fjernelse af badekar.  

• Etablering af bruseplads. 
Hvad indgår ikke i indsatsen?  • Udskiftning af fliser, der ligger uden for den 

egentlige bruseplads.  
• Reparation og vedligeholdelse. 
• Reetablering. 

Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Borgeren kan ikke komme op i badekarret 
uden risiko for fald. 

• Behovet kan ikke løses med et greb og/eller 
badebræt på tværs af karret. 

• Der er ikke plads til at bade siddende på 
badebænk ved siden af badekarret. 

• Der er ikke afløb i gulvet og der kan derfor ikke 
bades uden for badekarret på trods af, at der 
er plads til en badetaburet. 

• Det er ikke muligt for en hjælper at arbejde sik-
kerhedsmæssigt forsvarligt omkring borgeren. 

• Borgeren har et realistisk ønske og mulighed 
for at blive boende på længere sigt. 

• Fjernelse af badekarret har ikke karakter af 
modernisering/renovering/almindelig 
vedligeholdelse. 

• Adgangen til brusepladsen skal kunne udføres 
helt niveaufri og med korrekt fald mod afløb. 

• Hvis formålet er at skabe arbejdsplads for 
hjælper skal rummet med fjernelse af 
badekarret opnå passende størrelse for 
arbejdets udførelse. 

 
Det er en acceptabel løsning, at borgeren kan bruge 
badetaburet, selvom pågældende har behov for hjælp til 
at få taburetten frem/ tilbage på gulvet. 

Hvem leverer indsatsen?    Privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg.  
 
I andels- og lejebolig vælges leverandør i samråd med 
ejendommens ejer. 

Hvad koster indsatsen for modtage- 
ren?  

Indsatsen er i udgangspunktet gratis.  
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 
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Hvordan følges op på indsatsen?    Det skal – inden arbejdet godkendes – af både 
ergoterapeut/rekvirent og ejendommens 
ejer/repræsentant sikres, at fald og niveau er 
tilfredsstillende udført. 

Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos 
boligselskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter 
være særlige bestemmelser om muligheder for 
at foretage boligændringer. 

• Gældende byggereglement skal overholdes. 
Det indebærer bl.a. etablering af 
vådrumsmembran i vådzonen. 

 
 

Dørtrin  
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat gangfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren kan færdes i hjemmet ved egen hjælp med 

eller uden ganghjælpemidler.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Fjernelse af dørtrin. 

• Reetablering af dørtrin i lejebolig.  
Hvad indgår ikke i indsatsen?  • Fjernelse af dørtrin til de rum i boligen, der ikke 

benyttes jævnligt.  
• Tætningsliste med børste til døren. 
• Reparation. 
• Vedligehold. 

Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Borgeren har væsentlig risiko for at falde over 
dørtrin.  

• Dørtrin er en væsentlig hindring for færden 
med rollator eller kørestol. 

• Behovet kan ikke løses med slisker. 
 
I udgangspunktet udlignes dørtrin så der stadig 
eksisterer en minimal niveauforskel.  
 
I særlige tilfælde kan der bevilges helt plan fjernelse, 
hvis selv en minimal kant for borgeren medfører proble-
mer med at færdes i hjemmet. 
 
Det skal indgå i vurderingen, om der er tale om en 
længerevarende foranstaltning, og om behovet kan 
løses ved udligning med faste gummislidsker. 

Hvem leverer indsatsen?    Hjælpemiddeldepot.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. I andels- og 
lejebolig vælges leverandør i samråd med 
ejendommens ejer. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
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vælges et andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos 
boligselskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter 
være særlige bestemmelser om muligheder for 
at foretage boligændringer. 

 
Angående reetablering: 

• I ejerboliger foretages ikke reetablering.  
• I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det, udlejer kræver. 
• I andelsbolig foretages reetablering i henhold 

til det, der kræves.   
 
 

Døråbnere 
Lovgrundlag § 116 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat mobilitet. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kan komme ind og ud af sin bolig ved egen 

hjælp. 
Hvad indgår i indsatsen? • Elektrisk døråbner på hoveddør og/eller altan/-

havedør. 
• Elektrisk døråbner på fælles indgangsdør i op-

gang. 
Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Der skal som udgangspunkt være tale om et 
regelmæssigt behov. 

• Døråbneren skal være nødvendig for at 
borgeren uden hjælp kan komme ud af/ind i 
boligen. 

• Det skal medtages i vurderingen, hvor stor en 
del af hverdagen, der er personhjælp til 
rådighed.  

• Det skal vurderes, om boligen på længere sigt 
forbliver egnet som bolig for borgeren. Dette 
skal ses i forhold til f.eks. formodet 
sygdomsudvikling eller lign.  

• Det skal vurderes, om behovet kan løses alter-
nativt f.eks. med krog på døren eller kile under 
døren. 

• Som udgangspunkt bevilges døråbner til én 
udgang, dog kan der i ganske særlige tilfælde 
bevilges to eller flere døråbnere, hvis behovet 
eksempelvis skal løse adgangsforhold i en 
boligblok. 

Hvem leverer indsatsen? Privat leverandør. 
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Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg.  
 
I andels- og lejebolig vælges leverandør i samråd med 
ejendommens ejer. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt eller leverandør end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos 
boligselskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter 
være særlige bestemmelser om muligheder for 
at foretage boligændringer. 

 
Angående reetablering 

• I ejerboliger foretages ikke reetablering efter at 
installationen er nedtaget. 

• I lejebolig foretages reetablering i henhold til 
det, udlejer kræver. 

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold 
til det, der kræves.   

 
 

Fjernbetjeningssystemer/omverdenskontrol  
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat mobilitet, der 

hindrer betjening af døre, radio/TV, lys, m.m.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren kan starte og/eller stoppe elektriske funk-

tioner/apparater ved egen hjælp.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Fjernbetjeningssystem/omverdenskontrol til 

betjening af døre, radio/TV, lys m.m.  
• Indbygning af omverdenskontrol i kørestolens 

styreboks.  
Hvad indgår ikke i indsatsen?  Elektroniske produkter der findes i almindelig handel. 
Hvem kan modtage indsatsen?  Permanente kørestolsbrugere og permanent 

sengeliggende borgere, der uden omverdenskontrol 
hovedsageligt er afhængig af hjælp fra andre.  

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Det skal i væsentlig grad kunne gøre borgeren 
selvhjulpen i forhold til at udføre funktioner i 
dagligdagen. 

• Det skal være synliggjort, at der ikke er et 
hensigtsmæssigt alternativ til fjernbetjeningen. 

• Det skal medtages i vurderingen, hvor stor en 
del af hverdagen der er personhjælp til 
rådighed. 

Hvem leverer indsatsen?    Privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 
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Hvad koster indsatsen for modtage- 
ren?  

Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• Det kan blive nødvendigt at udskifte enheder 
for at opnå et brugeligt resultat. 

 
 

Forhøjerklodser, sokler og forhøjerben 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven 
Hvilket behov dækker indsatsen? At visse møbler tilpasses borgerens funktionsniveau.  
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren bliver i stand til at rejse og sætte sig fra/på 

senge eller stole, samt bruge borde. 
Hvad indgår i indsatsen? • Sengeklodser. 

• Stoleforhøjere. 
• Medeklodser. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Stole, senge og bord opnår en højde, så borgere med 
funktionsnedsættelse bliver selvhjulpne med hensyn til 
at sætte/rejse sig fra stole og senge samt bruge borde. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

Nogle møbler kan ikke hæves med klodser, da de bliver 
ustabile. 

 
 

Klapsæde i opgangen 
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat funktionsevne 

og har behov for hvil, når borger færdes på trappen  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren vil være i stand til at færdes til/fra 

boligen på trods af trapper  
Hvad indgår i indsatsen?  • Klapsæde 

• Montering/opsætning  
Hvad indgår ikke i indsatsen?  Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med varig nedsat funktionsevne 
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Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Borger skal have selvstændige gøremål eller 
aktiviteter via trappen 

• Der skal være plads til klapsædet i opgangen 
• På mindre fællesarealer, skal opsætningen af 

klapsæde evt. godkendes af 
Brandmyndigheden. 

Hvem leverer indsatsen?    Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg.  
 

Hvad koster indsatsen for 
modtageren?  

Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage 
hensyn til?  

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos 
boligselskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter 
være særlige bestemmelser om muligheder for 
at foretage boligændringer. 

 
Angående retablering: 

• I ejerboliger foretages ikke retablering efter at 
klapsædet er nedtaget. 

• I lejebolig foretages retablering i henhold til 
det, udlejer kræver.  

• I andelsbolig foretages retablering i henhold til 
det, der kræves. 

 
 
 

Køkkenelementer – højdeindstillelige 
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At en kørestolsbruger kan arbejde i sit køkken, samt at 

køkkenet bliver egnet til både kørestolsbruger og 
stående medlem af husstanden. 

Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren bliver i stand til at kunne klare huslige 
funktioner ved egen hjælp.  

Hvad indgår i indsatsen?  Elektrisk højdeindstillelig ramme påmonteret køkken 
element.  

Hvad indgår ikke i indsatsen?  Vedligeholdelse. 
Udskiftning af køkkenelement/bordplade. 

Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Dagligt behov, hvor borgeren hyppigt 
varetager køkkenopgaver.  

• Borgeren er ikke i stand til at benytte højde 
indstillelig arbejdsstol/el-kørestol. 

• At der ikke er alternative løsninger.  
Hvem leverer indsatsen?    Privat leverandør. 
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Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 
 
I andels- og lejebolig vælges leverandør i samråd med 
ejendommens ejer. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos 
boligselskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter 
være særlige bestemmelser om muligheder for 
at foretage boligændringer. 

 
Angående reetablering: 

• I ejerboliger foretages ikke reetablering efter at 
installationen er nedtaget. 

• I lejebolig foretages reetablering i henhold til 
det, udlejer kræver. 

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold 
til det, der kræves.   

 
 

Løfteplatforme 
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat eller ophævet 

evne til at gå på trapper. 
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren kan færdes i/eller ved boligen trods nivea-

uforskelle.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Løfteplatform. 

• Lovpligtige eftersyn. 
• Reparation og vedligehold på offentlige 

fællesarealer. 
Hvad indgår ikke i indsatsen?  Reparation og vedligehold i egen bolig. 
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Løfteplatformen skal være nødvendig for at gøre 
boligen egnet som opholdssted. 

• Der skal være tale om udjævning af niveauforskel af 
adgangsforhold eller til rum, der benyttes dagligt. 

• Behovet kan ikke løses med løse eller 
fastmonterede ramper. 

• Løfteplatformen skal give adgang til hjemmet eller til 
rum, der benyttes dagligt. 

• Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er 
egnet eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil 
kunne løses ved flytning til anden bolig. 

• Der skal være plads til løfteplatformen. 
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• Borgeren skal have et realistisk ønske om at blive 
boende i boligen på længere sigt. 

• På fællesarealer skal opsætning godkendes af 
Brandmyndigheden. 

Hvem leverer indsatsen?    Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt eller leverandør end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos bolig-
selskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter være 
særlige bestemmelser om muligheder for at foretage 
boligændringer. 

• Der er lovpligtigt eftersyn af løfteplatforme, udgiften 
afholdes af Brøndby Kommune. 

 
Angående reetablering: 
• I ejerboliger foretages ikke reetablering efter at 

installationen er nedtaget. 
• I lejebolig foretages reetablering i henhold til det, ud-

lejer kræver. 
• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til det, 

der kræves.   
 
 

Personløftere – loft- eller vægmonteret 
Lovgrundlag § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At borgeren kompenseres for nedsat gang- og/eller 

standfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren selv eller med hjælp fra pårørende  bliver i 

stand til at forflytte sig. 
Hvad indgår i indsatsen? • Enkeltskinne. 

• Rumdækkende skinne. 
• Løfte motor. 
• Standardløftesejl. 
• Specialtilpasset løftesejl. 
• Lovpligtigt serviceeftersyn. 
• Reetablering efter nedtagning (gælder kun for 

borgere i lejeboliger). 
Hvad indgår ikke i indsatsen? El-forbrug. 
Hvem kan modtage indsatsen? Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Loftsmonterede lifte bevilges i tilfælde, hvor en mobil 
personløfter ikke kan benyttes, eller hvor borgeren 
bliver selvhjulpen med hensyn til forflytning, personlig 
hygiejne m.v. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
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Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Det forudsættes, at de bygningsmæssige for-
hold gør det muligt at foretage opsætning af 
loftlift. 

• Indsatsen er som udgangspunkt altid et 
arbejdsredskab, og bevilges kun som 
hjælpemiddel (§ 116), når det er en pårørende, 
der hjælper borgeren. 

• Der er lovpligtigt eftersyn af personlifte, 
udgiften afholdes af Brøndby Kommune. 

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos 
boligselskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter 
være særlige bestemmelser om muligheder for 
at foretage boligændringer. 
 

Angående reetablering: 
• I ejerboliger foretages ikke reetablering efter at 

installationen er nedtaget. 
• I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det, udlejer kræver.  
 
I andelsbolig foretages reetablering i henhold til det, der 
kræves.   

 
 

Ramper – faste  
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At kørestolsbrugere kompenseres for nedsat eller 

ophævet gangfunktion.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren bliver i stand til at klare niveauforskelle 

indendørs eller udendørs ved egen hjælp eller med 
hjælper.  

Hvad indgår i indsatsen?  • Standardramper som fliseløsning, i stål eller 
aluminium. 

• Specialfremstillede ramper efter mål i stål eller 
aluminium.  

Hvad indgår ikke i indsatsen?  Reparation og vedligeholdelse. 
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

At rampen er nødvendig for at udjævne niveauforskelle i 
og ved boligen. 
 
At boligen gøres bedre egnet som opholdssted.  

Hvem leverer indsatsen?    Privat leverandør.  
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Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg.  
 
I andels- og lejebolig vælges leverandør i samråd med 
ejendommens ejer. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges 
andet produkt eller leverandør end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos 
boligselskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter 
være særlige bestemmelser om muligheder for 
at foretage boligændringer. 

Angående reetablering: 
• I ejerboliger foretages ikke reetablering efter at 

installationen er nedtaget. 
• I lejebolig foretages reetablering i henhold til 

det, udlejer kræver. 
• I andelsbolig foretages reetablering i henhold 

til det, der kræves.   
 
 

Skylletoilet med tørrefunktion 
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker ydelsen?  At borgeren kompenseres for nedsat eller ophævet 

evne til selvstændigt at klare toiletbesøg. 
Hvad er formålet med ydelsen?  At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg. 
Hvad indgår i ydelsen?  • Bidét med skyllefunktion uden el-tilslutning (koldt 

vand) 
• Bidét med skylle- og tørrefunktion (varmt vand) 
• Udskiftning af gulvstående toilet ved behov 
• Komplet skylletoilet med tørrefunktion 
• Tilbehør som ét-tryks knap 
• Etablering af el-stik og vandtilslutning 

Hvad indgår ikke i ydelsen?  • El-forbrug 
• Almindelig vedligehold og rengøring 
• Afkalkning og udskiftning af dyser 
• Udskiftning af kulfilter 

Hvem kan modtage ydelsen?  Borgere med varigt nedsat funktionsevne 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
ydelsen?  

• Skylletoilet skal være en nødvendighed for at gøre 
boligen bedre egnet som opholdssted for borger. 

• Borger klarer selvstændigt af- og påklædning ifm. 
toiletbesøg. 

• Borger skal kognitivt være i stand til at betjene 
skylletoilettet.  
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• Det skal vurderes, hvorvidt behovet kan løses på 
anden vis f.eks. ved at skylle med håndbruser eller 
vaske sig med vaskeklud. 

• Borger eller pårørende sørger for jævnlig 
afkalkning/rengøring af dyser, udskiftning af dyser 
ved behov samt opdatering af software. 

Hvem leverer ydelsen?    Privat leverandør 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster ydelsen for modtageren?  Ydelsen er i udgangspunktet gratis for borgeren. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på ydelsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• Det kan blive nødvendigt at afmontere det 
gulvstående toilet. 

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos bolig-
selskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter være 
særlige bestemmelser om muligheder for at foretage 
boligændringer. 
 

Angående reetablering: 
• I tilfælde af, at det gamle toilet afmonteres, så skal 

borger selv sørge for opbevaring af toilettet, hvis det 
skal reetableres. 

• I ejerboliger foretages ikke reetablering efter at 
installationen er nedtaget. 

• I lejebolig foretages reetablering i henhold til det, ud-
lejer kræver. 

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold til det, 
der kræves.   

 
 

Trappekørere – manøvreret af hjælper 
Lovgrundlag for ydelse  § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At kørestolsbruger skal kunne anvende trapper i/ved 

boligen. 
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren kan blive hjulpet op og ned ad trapper sid-

dende i kørestol.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Trappekører til manuel kørestol.  

• Reparation.  
Hvad indgår ikke i indsatsen?  • Drift. 

• Strøm til opladning. 
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med nedsat funktionsevne, der har en hjælper 

til rådighed som kan bruge maskinen.  
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Der skal være tale om et hyppigt behov for at 
komme ind/ud af boligen. 
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• Det er ikke tilstrækkeligt, at behovet er hos 
familie, venner, m.fl. 

• Borgeren skal have et realistisk ønske om at 
blive boende i boligen på længere sigt. 

• Det skal vurderes, om boligen på længere sigt 
er egnet eller om behovet mere hensigtsmæs-
sigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. 

• Det skal vurderes om behovet kan løses på 
anden måde, f.eks. via handicapservice. 

Hvem leverer indsatsen?    Hjælpemiddeldepotet. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Nej  

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt end det, kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

Der skal være en hjælper til stede i dagligdagen som 
kan manøvrere trappekøreren. Brug af trappekørere 
kræver at hjælperen gennemfører et kursus. 
Kursusudgiften afholdes af kommunen. 

 
 

Stolelift / trappelifte med sæde 
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat eller ophævet 

gangfunktion.  
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren vil være i stand til at fungere i boligen på 

trods af udendørs og/eller indendørs niveauforskelle.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Trappelift med sæde til udendørs 

adgangsforhold til boligen. 
• Trappelift med sæde til indendørs 

niveauforskelle. 
• Lovpligtigt eftersyn.  

Hvad indgår ikke i indsatsen?  Ikke relevant. 
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med nedsat funktionsevne. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Der skal være plads til stolelift/trappeliften. 
• På fællesarealer skal opsætning godkendes af 

Brandmyndigheden. 
• Trappeliften med sæde er nødvendig for at 

komme ind/ud af boligen, eller for at komme 
rundt i boligen. 

• Borgeren skal have et realistisk ønske om at 
blive boende i boligen på længere sigt. 

• Det skal vurderes, om boligen på længere sigt 
er egnet eller om behovet mere hensigtsmæs-
sigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. 

• Det skal vurderes om borgeren kan indrette sig 
anderledes i boligen.  

Hvem leverer indsatsen?    Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør 
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Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg.  
 
I andels- og lejebolig vælges leverandør i samråd med 
ejendommens ejer, såfremt liften opsættes i 
fællesarealer. 

Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt eller leverandør end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos 
boligselskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter 
være særlige bestemmelser om muligheder for 
at foretage boligændringer. 

• Der skal foretages lovpligtigt serviceeftersyn 
efter leverandørens anvisning. 

 
Angående reetablering: 

• I ejerboliger foretages ikke reetablering efter at 
installationen er nedtaget. 

• I lejebolig foretages reetablering i henhold til 
det, udlejer kræver.  

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold 
til det, der kræves. 

 
 

Vinduesåbnere  
Lovgrundlag for ydelse  § 116 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen?  At borgeren kompenseres for nedsat kraft og balance, 

der gør, at borgeren ikke kan åbne og lukke vinduer. 
Hvad er formålet med indsatsen?  At borgeren bliver i stand til at kunne lufte ud ved egen 

hjælp.  
Hvad indgår i indsatsen?  • Elektrisk vinduesåbner monteret på vindue i 

køkken.  
• Elektrisk vinduesåbner monteret i værelse eller 

stue.  
Hvad indgår ikke i indsatsen?  Vinduesåbner på ovenlysvinduer. 
Hvem kan modtage indsatsen?  Borgere med funktionsnedsættelse. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen?  

• Borgeren har ikke kræfter til at åbne og lukke 
vinduet, eller kan på grund af vinduets 
placering og nedsat funktionsevneikke selv 
åbne vinduet.  

• Borger kan ikke lufte ud på anden vis.  
• Det indgår i vurderingen af behovet, hvor 

meget personlig hjælp borgeren har. 
Hvem leverer indsatsen?    Privat leverandør.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør?  

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 
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Hvad koster indsatsen for modtageren?  Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen?    Der foretages individuel opfølgning.  
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til?  

• I lejebolig skal der søges om tilladelse hos 
boligselskabet eller hos privat udlejer. 

• I andelsbolig kan der i foreningens vedtægter 
være særlige bestemmelser om muligheder for 
at foretage boligændringer. 

 
Angående reetablering: 

• I ejerboliger foretages ikke reetablering efter at 
installationen er nedtaget. 

• I lejebolig foretages reetablering i henhold til 
det, udlejer kræver. 

• I andelsbolig foretages reetablering i henhold 
til det, der kræves.   
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Børnehjælpemidler 
 

Barneseng 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At forældre får mulighed for at pleje et handicappet barn 

i sengen. At barnet kan opholde sig sikkert og forsvarligt 
i sengen. 

Hvad er formålet med indsatsen? At sikre forældre gode arbejdsbetingelser ved plejen af 
barnet. 

Hvad indgår i indsatsen? • Barneseng med el-indstilling i højde og 
liggeflade. 

• Standardmadras. 
• Reparation. 
• Tilbehør og specialtilpasning (evt. forhøjede 

sengesider). 
Hvad indgår ikke i indsatsen? • Almindelig barneseng. 

• Sengetøj. 
Hvem kan modtage indsatsen? Handicappede børn med ikke-alderssvarende 

plejebehov. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• Sengen er nødvendig for at kunne hjælpe 
barnet med personlig pleje. 

• Specialseng er nødvendig af hensyn til barnets 
sikkerhed. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt eller leverandør end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Barnets størrelse og plejebehov. 
• Barnets fysiske aktivitetsniveau. 
• Barnets sikkerhed. 
• Pladskrav til rummet. 

 
 

Bruselejer 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At barnet kan få bad trods nedsat funktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At barnet får mulighed for at bade med hjælp af én eller 

to hjælpere. 
Hvad indgår i indsatsen? • Bruseleje med hjul – fast højde/høj-

deindstillelig.  
• Bruseleje uden hjul – fast højde/højde-

indstillelig. 
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• Vægmonteret bruseleje (fast 
højde/højdeindstilling). 

• Tilbehør. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Drift (elektricitet/batterier). 
Hvem kan modtage indsatsen? Børn som skal bades liggende. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Barnets behov kan ikke afhjælpes med en badestol. 

Hvem leverer indsatsen? Hjælpemiddeldepotet eller privat leverandør. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Pladsforhold i badeværelse. 
• Afløb. 
• Der kan opstå behov for fremføring af el og 

vand. 
 
 

Klapvogne 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? • At der kompenseres for nedsat eller ophævet 

gangfunktion hos børn. 
Hvad er formålet med indsatsen? At barnet kan blive transporteret over længere afstande 

udendørs. 
Hvad indgår i indsatsen? • Specialklapvogn. 

• Specialtilpasning. 
• Tilbehør. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Standardklapvogn og udstyr. 
Hvem kan modtage indsatsen? Fysisk og psykisk handicappede børn, der er over den 

alder, hvor børn normalt benytter klapvogn. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

• At barnet på grund af manglende krops-og/el-
ler hovedstøtte ikke er i stand til at benytte en 
klapvogn købt i almindelig handel.  

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

• At barnet ikke kan benytte kørestol. 
Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 

hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel.  
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
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Vælges et andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Hvis barnet er over den alder, hvor børn 
normalt benytter klapvogn, skal kørestol 
overvejes. 

• I sjældne tilfælde kan indsatsen bevilges som 
forbrugsgode. 

 
 

NF-Walker – specielt gangstativ 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? • At barnet kompenseres for manglende gang- 

og standfunktion.  
• At hensigtsmæssigt gangmønster sikres. 

Hvad er formålet med indsatsen? At give det handicappede barn mulighed for at bevæge 
sig og stå på en funktionel måde, så barnet motiveres til 
at deltage i leg og andre aktiviteter med jævnaldrende 
børn.  

Hvad indgår i indsatsen? • NF-Walker. 
• Tilbehør. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Drift og vedligeholdelse. 
Hvem kan modtage indsatsen? Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk 

funktionsevne, der ikke kan opnå en funktionel gang-
funktion ved hjælp af andre gangredskaber. 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Før en eventuel afprøvning skal det sikres: 
• At NF-Walker’en skal bruges i hjemmet og ikke 

på en institution som led i et behandlingstilbud. 
• At NF-Walker’en bliver det primære 

gangredskab. 
• At forældrene indgår aktivt i brugen af NF-

Walker’en og kan se formålet. 
• at der er de nødvendige ressourcer til at placere 

barnet i NF-Walker’en. 
• At der er de nødvendige fysiske rammer i 

boligen og andre steder, hvor barnet opholder 
sig meget. 

• At der foreligger en fysioterapeutisk vurdering, 
hvor det konkluderes, at barnet har en aktiv 
ledet gangfunktion. 

• At der ikke er andre gangredskaber, der kan 
dække behovet. 

• At barnet ved anvendelse udviser initiativ til 
aktiviteter og handlinger. 

• Under afprøvning skal det sikres: 
• At kvaliteten i barnets gangfunktion bliver bedre 

end i en anden type gangredskab.  
• At barnet har den nødvendige fysiske udholden-

hed, så gang over længere distancer er mulig og 
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NF-Walker’en kan betegnes som reelt gangred-
skab. 

• At barnet kan vende og dreje i NF-Walker’en. 
Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 

hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel. 
Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der vælges et 
andet produkt eller leverandør end det, kommunen kan 
tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• For at NF-Walker’en skal fungere optimalt, bør 
den justeres ca. hver tredje/fjerde måned. 

• Der er behov for fabriksfremstillet fodtøj – 
udelukkende til brug i NF-Walker’en. 

• Der kan være behov for boligændringer. 
 
 

Ståstøttestativer 
Lovgrundlag § 112 i Serviceloven  
Hvilket behov dækker indsatsen? At barnet kompenseres for nedsat/ophævet 

standfunktion. 
Hvad er formålet med indsatsen? At give barnet mulighed for at udføre aktiviteter i det 

daglige, som barnet ikke kan udføre liggende eller 
siddende. 

Hvad indgår i indsatsen? • Fast ståstøttestativ. 
• Vipbart ståstøttestativ med el- eller hydraulisk 

funktion. 
• Specialtilpasning. 
• Reparation. 

Hvad indgår ikke i indsatsen? Drift (elektricitet/batterier). 
Hvem kan modtage indsatsen? Børn med funktionsnedsættelse. 
Hvilke kriterier indgår for tildeling af 
indsatsen? 

Barnet kan ikke benytte gangredskab til aktiviteten. 

Hvem leverer indsatsen? Brøndby Kommune har ikke indkøbsaftale. Der ydes 
hjælp til bedste og billigste egnede hjælpemiddel. 

Er der valgmulighed med hensyn til 
leverandør? 

Ja, borgeren har frit leverandørvalg. 

Hvad koster indsatsen for borgeren? Indsatsen er i udgangspunktet gratis. 
 
Der kan opstå krav om egenbetaling, hvis der 
vælges et andet produkt eller leverandør end det, 
kommunen kan tilbyde. 

Hvordan følges op på indsatsen? Der foretages individuel opfølgning. 
Er der særlige forhold at tage hensyn 
til? 

• Barnets helbredssituation. 
• Behov for hyppig kontrol af indstilling. 
• Undervisning af forældre i anvendelse. 
• Pladskrav til rummet. 
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• Der kan opstå behov for boligændringer. 
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Bilag 1 - Lovgrundlag 
Reglerne i Servicelovens kapitel om hjælpemidler er beskrevet i en bekendtgørelse, 
hjælpemiddelbekendtgørelsen samt i en vejledning til Serviceloven. Nedenfor redegøres kort for de 
centrale regler i Serviceloven. 

Målgruppe 
”I henhold til § 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen 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”. 

 
Hvad funktionsevnen angår, så betones det, at det ikke er funktionsnedsættelsens art (sygdom, 
ulykkesfølger, aldersbetinget svagelighed m.v.) eller omfang, der er afgørende, men derimod 
følgerne af den nedsatte fysiske eller psykiske funktion. 
 
§ 83a - Midlertidigt udlån af hjælpemidler i forbindelse med et forløb Ifølge § 83a i Serviceloven 
skal Kommunalbestyrelsen tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til 
personer med nedsat funktionsevne, hvis det vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne 
og dermed nedsætte behovet for hjælp. Kommunerne er forpligtiget til at stille hjælpemidler 
midlertidigt til rådighed til borgere i rehabiliteringsforløb, hvis der vurderes, at borgeren kan blive 
helt eller delvis selvhjulpen inden for et eller flere af fokusområderne. 

§112 – Hjælpemidler  
§ 112 er det grundlæggende lovgrundlag for bevilling af hjælpemidler, idet denne paragraf dels 
afgrænser de lovmæssige krav til kommunen, dels definerer borgergruppen, der kan få bevilget 
hjælpemidler efter Serviceloven – uanset om det er efter §§ 112, 113, 114 eller 116. 
 
Hjælpemidler efter § 112 omhandler egentlige hjælpemidler, det vil sige produkter, der er fremstillet 
med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.  
 
Hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som 
udlån, kontantydelse eller udleveres som naturaliehjælp, dvs. på en måde hvor hjælpen er så 
varieret, at borgeren får dækket sine særlige behov. 
 
Det er også § 112, der regulerer reglerne for frit valg samt anvendelse af eksterne leverandører.  

§ 112a – Digital ansøgning 
Ansøgninger om hjælpemidler skal i udgangspunktet sendes til kommunen via digital løsning. 
Denne paragraf rummer dog nogle fritagelseskriterier, herunder hvis der er særlige forhold, der 
gør, at ansøger ikke må forventes at kunne anvende digitale løsninger. Det er borgerens eget 
ansvar at søge om fritagelse i Borgerservice. 

§ 113 – Forbrugsgoder  
Forbrugsgoder efter § 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 til at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde 
udgøre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for. Der kan kun 
ydes hjælp til forbrugsgoder, når udgiften overstiger 500 kr.  
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Differentieringen mellem hjælpemidler og forbrugsgoder skyldes, at der er fastsat en egenbetaling 
på forbrugsgoder. Egenbetalingen bygger på princippet om, at ansøgeren skal kompenseres for 
merudgifterne, som er en følge af den nedsatte funktionsevne, men at den pågældende ikke skal 
kompenseres for den del af udgifterne, den pågældende selv ville have afholdt, hvis der ikke havde 
foreligget en nedsat funktionsevne. I enkelte tilfælde kan forbrugsgodet udlånes som hjælpemiddel 
uden egenbetaling.  
 
§ 113 b. – Forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode  
Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset 
periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne 
for støtte i § 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt. Støtten ydes i alle tilfælde som 
naturaliehjælp uden egenbetaling for borgeren. Stk. 2. Der kan alene ydes støtte efter stk. 1 til det 
pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én gang inden for samme tidsbegrænsede periode. 

§ 114 – Støtte til handicaplbil 
Der er efter Servicelovens § 114 mulighed for at give støtte til køb af handicapbil til personer med 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med at yde støtte til bil er at tilgodese et 
kørselsbehov hos borgere med handicap, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke, 
eller kun med betydelig vanskelighed, kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. 

§ 115 – Afgrænsning  
Denne paragraf fastsætter, at et hjælpemiddel efter § 112-114 ikke bevilges, hvis hjælpemidlet kan 
bevilges efter anden lovgivning.  

§ 116 – Boligindretning  
Efter § 116 kan der gives hjælp til indretning af bolig til borgere med varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som 
opholdssted for denne. I ganske særlige tilfælde, hvor hjælp til boligindretning ikke er tilstrækkelig 
til at gøre boligen bedre egnet som opholdssted, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til 
anskaffelse af anden egnet bolig. 
 
Sigtet med hjælp til boligindretning eller boligskift er at gøre boligen bedre egnet som opholdssted 
for ansøgeren. 
 
Anden lovgivning  
Der er vigtigt at holde sig for øje, at der findes andre regelsæt for hjælpemidler, der ikke udspringer 
af Serviceloven. Af væsentlige regelsæt skal nævnes Sundhedsloven med tilhørende 
bekendtgørelser, herunder særlige regler for sygehussektoren, undervisningslovgivningen samt 
beskæftigelseslovgivningen. Af særlig karakter er Arbejdsmiljøloven, der berører de 
arbejdspladsrelaterede arbejdsredskaber, der skal sørge for at arbejdsforholdene er forsvarlige.  
 
Kun hvor det ansøgte hjælpemiddel ikke kan henføres til anden lovgivning behandles ansøgningen 
efter reglerne i Serviceloven, jf. § 115. Her fremgår det, at det er en forudsætning for støtte efter §§ 
112-114 i samme lov, at hjælpemidlet, forbrugsgodet eller bilen ikke kan bevilges efter anden 
lovgivning. 
 
Endvidere findes der en række øvrige lovgivninger, der har betydning for kommunens håndtering 
af hjælpemidler. Her skal bl.a. nævnes Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, 
Forældreansvarsloven og Lov om Trafikselskaber. På hjemmesiden www.retsinformation.dk kan 
alle love, bekendtgørelser og de fleste vejledninger findes.  
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