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INSTRUKS

Hjælpemiddelteamet i visitationen og
træningsterapeuter i Træningscenter Brøndby
At sikre en klar organisatorisk placering af ansvaret for
udlån af træningsredskaber.
• At sikre at borgere der, af træningsterapeuter,
vurderes at have behov for et træningsredskab,
kan låne dette i den periode træningen foregår.
• At sikre en klar definition af hvilke redskaber, der
er træningsredskaber.
Definition af træningsredskab
Et træningsredskab er ethvert form for redskab, der
anvendes i et visiteret træningsforløb via § 86 eller §
140. Træningsredskaber kan også være hjælpemidler.
Af nedenstående liste fremgår træningsredskaber:
• Små hjælpemidler fx knappelukker, bestik*
• Spadserestokke *
• Lændepuder*
• Hovedpude*
• Mp3-afspiller*
• Rollatorer **
• Glidebræt
• Albuestokke
• Talerstol
• PP-skinner
• Håndskinner
• Skulderbandager
• Dictusskinner
• 4-punktsstokke
• Packs
• Kædedyne
*Træningsredskabet er et forbrugsgode og kan ikke
søges via hjælpemiddelteamet.
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** Hjælpemiddelteamet stiller rollatorer til rådighed, der
kan afhentes i hjælpemiddeldepotet, hvor der noteres i
udlånsbog. Dette gælder kun hvis borgeren skal låne en
rollator med hjem.
Budget og bevillingskompetence
Budget for udlevering af træningsredskaber ligger
placeret i Træningscenter Brøndby, undtaget rollatorer
**. Bevillingskompetencen for udlån af
træningsredskaber ligger placeret hos
træningsterapeuterne i træningscenter Brøndby.
Dokumentation af bevilling
Udlån af træningsredskaber skal dokumenteres i Care.
Der skal udfyldes udlånsseddel, som findes på G-drevet
G:\Socfv\Ældre og
Omsorg\Træning\Træningscenter\skabeloner\Terapeu
tfaglige\Skabelon til brev om udlån af hjælpemidler til
afprøvning

Borgeren skal kvittere på udlånssedlen og denne skal
lægges i borgerens papirjournal. Når borgeren afleverer
træningsredskabet, kvitterer borgeren for dette på
udlånssedlen som lægges i papirjournalen, og der
dokumenteres i Care at redskaberne er returneret.
Midlertidige hjælpemidler
Hvis terapeuten oplever at, en borger har behov for
midlertidige hjælpemidler og ikke har fået dem med fra
hospitalet, skal terapeuten kontakte hospitalet for
udlevering af disse. Hospitalet er forpligtet til at
medgive borgeren midlertidige hjælpemidler.
Varige hjælpemidler
Hvis terapeuten vurderer, at en borger har behov for et
varigt hjælpemiddel, under eller efter et træningsforløb,
søger borgeren selv dette via www.brondby.dk. Samtidig
noteres i Care den faglige vurdering, der ligger til grund
for behovet.
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