Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard
for boligindretning
Når du læser Kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og
beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for
serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle
afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et
arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din
ansøgning.
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Kvalitetsstandard for boligindretning
Information til borgere og pårørende
Formålet med hjælpen

Hvis du har en varig nedsat funktionsevne og problemer med at
klare daglige gøremål i hjemmet på grund af dit hjems
indretning, kan du søge om hjælp til at få lavet boligændringer.
Formålet er at gøre din bolig bedre egnet for dig, så du får
mulighed for at have så normal og selvstændig en tilværelse som
muligt.
En boligændring kan også gøre det lettere for de hjælpere, som
evt. hjælper dig med plejeopgaver.

Hvem kan få hjælp?

Du kan søge om hjælp til boligændring, hvis:
- du har betydeligt og varigt nedsat funktionsevne.
- hvis træning eller behandling ikke kan forbedre dit
funktionsniveau.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen omfatter den nødvendige hjælp til ændring og
indretning af din bolig. Boligændringer kan alene bevilges til de
indretninger, der er nødvendige, for at boligen bliver bedre egnet
som opholdssted for den person, som har nedsat funktionsevne.
En boligændring er karakteriseret ved at være mur- og nagelfast
og kan fx være:
-

udvidelse af døre
automatisk døråbner
ombygning for at gøre plads til færden med hjælpemidler
etablering af skylle-tørre toilet(sæde)

Hvis den nødvendige boligændring er meget omfattende (fx tileller ombygning), vil Ringsted Kommune undersøge
mulighederne for at henvise dig til en anden egnet bolig.
Det er vigtigt, at boligen er egnet til benyttelse gennem et
længere tidsrum, og at udgifterne er rimelige i forhold til de
opnåede brugsmæssige fordele.
Der ydes som hovedregel ikke støtte til en boligændring, der er
foretaget, inden kommunen har vurderet din sag og truffet en
afgørelse.
Du kan kun få hjælp til boligændring på din folkeregisteradresse.
Frit valg
Du har mulighed for at benytte en anden håndværker eller vælge
andre materialer end dem, kommunen har valgt. Du kan højst få
refunderet et beløb, der svarer til den pris, kommunen kunne
have fået udført boligændringen for.
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Der er specifikke krav til både håndværker, materialer og krav til
indretning/boligændring. Det er fx en betingelse, at den
håndværker, du vælger, er faglært og momsregistreret.
Reparation, vedligeholdelse og retablering
Du får ejendomsretten til boligændringen. Du skal selv afholde
udgifter til reparation og vedligeholdelse af boligændringen.
I enkelte tilfælde indgås der aftale om, at boligændringen skal
leveres tilbage til Ringsted Kommune. Det kan fx være i
forbindelse med bevilling af automatisk døråbner. I de tilfælde
sørger Ringsted Kommune for evt. reparationer.
Som udgangspunkt kan kommunen ikke yde hjælp til
reetablering i ejerboliger og andelsboliger. Hvis du bor i en
udlejningsbolig, reetablerer Ringsted Kommune boligen efter
aftale med udlejer.
Sådan søger du om hjælp
til boligindretning

Hvis du ønsker at søge om hjælp til boligindretning, kan du
benytte ansøgningsskemaet på borger.dk:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f0fffc55d81c-4976-bf30-db7b08f04b55&referringPageId=efe7a627-b51e4a18-9c2f-454af24e4a26
Du kan også vælge at ringe til Hjælpemiddelteamet hos
Myndighedsenheden på tlf. 57 62 79 00.
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til
Ringsted Kommune pr. mail, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger
om dine helbredsforhold eller økonomiske situation kan du gøre
det via e-boks. I e-boks skal du vælge modtageren ”Kontakt
Ringsted Kommune/skriv til Myndighedsenheden”. For yderligere
information kan du via Ringsted Kommunes hjemmeside læse
om afsendelse af sikker post. https://ringsted.dk/sikker-e-post.
Du vil indenfor 8 arbejdsdage modtage en kvittering for din
ansøgning, samt orientering om det videre forløb. Der kan evt.
blive behov for at aftale et besøg i dit hjem.
Herefter vurderer kommunen, om du er berettiget til
boligændringen. Det kan være nødvendigt at indhente
oplysninger fra din læge eller speciallæge.
Det indgår i kommunens overvejelser, om du ville have mere
gavn af en anden form for støtte, fx personlig og praktisk hjælp
eller tildeling af hjælpemidler.
Ved større boligændringer kan sagsbehandling strække sig ud
over et år.
Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret
vurdering.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger en boligændring, er der brug for:
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 at du opgiver relevante oplysninger og medvirke til
kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau,
herunder indhentning af evt. lægeoplysninger
Når du er bevilget en boligændring:
 Du bliver som udgangspunkt ejer af boligændringen. Det
betyder, at du selv skal vedligeholde og evt. reparere
boligændringen.
Øvrige relevante
oplysninger

Kommunen tilbyder ikke boligindretning, der alene eller
overvejende har karakter af istandsættelse eller modernisering.
Boligindretning er som hovedregel gratis for dig.
Ved boligindretning i en ejerbolig, der øger boligens værdi, ydes
hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til
udbetaling, ved ejerskifte. Værdiforøgelsen vurderes af Skat på
bevillingstidspunktet.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for
boligindretning
Information til medarbejdere
Lovgrundlag

§ 116 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Kommunen kan bevilge boligindretning, hvis:

Hvad omfatter
indsatsen?

-

borgeren har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

-

boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre
egnet som opholdssted for borgeren.

-

boligindretningen medvirker til at gøre borgeren mere
selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres hjælp i
dagligdagen.

Hjælp til boligindretning omfatter:
-

Kommunens kvalitetsmål

Behandling af ansøgning, herunder indhentning af relevante
oplysninger og evt. hjemmebesøg.
Konkret, individuel vurdering af borgerens behov for
boligindretning, herunder udarbejdelse af aktivitetsanalyse.
I forbindelse med større boligsager: samarbejde med teknisk
forvaltning og byggesagkyndig.
Valg af den bedst egnede og billigste løsning.
Iværksættelse af boligindretningen.
Opfølgning i større boligsager foretages som 1- og 5årsgennemgang.
Eventuel reetablering af boligindretningen i lejebolig.

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger
og normer, herunder privatlivets grænser.
Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel
vurdering og i overensstemmelse med gældende lovgivning på
området.
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Leverancen er i overensstemmelse med formålet med
bevillingen.
Kommunens opfølgning
på bevillingen/indsatsen

Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne.
Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og
personalets observations- og underretningspligt samt gennem
kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).
Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er
opfyldt.

Godkendt i …

Ringsted Kommune
Myndighedsenheden
Amtstue alle 71
4100 Ringsted
Tel.: +45 57627900
Mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard for
hjælpemidler til personlig
pleje og aktivitet i hjemmet

Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og
beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for
serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle
afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et
arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din
ansøgning.
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Kvalitetsstandard for hjælpemidler til
personlig pleje og aktivitet i hjemmet
Information med borgere og pårørende
Formålet med
hjælpemidler

Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare
personlige og daglige aktiviteter i hjemmet, kan du søge om at få
bevilget et hjælpemiddel fra Ringsted Kommune til udlån. Det kan
fx være en badebænk, toiletforhøjer, arbejdsstol, glidelagen mv.
Formålet med et hjælpemiddel er at give dig mulighed for at føre
så normal og selvstændig en tilværelse som muligt og i størst
mulig grad gøre dig uafhængig af andres hjælp i dagligdagen.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du har varigt nedsat funktionsevne, og træning eller
behandling ikke kan øge dit funktionsniveau, kan du søge om et
hjælpemiddel til personlig pleje og aktivitet i hjemmet.
Hjælpemidlerne er som udgangspunkt genbrugshjælpemidler, og
bevilges som udlån.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpemidlet skal kompensere for din funktionsnedsættelse, så du
selvstændigt eller med mindst mulig hjælp bliver i stand til at
udføre din personlige pleje og nødvendige daglige aktiviteter i din
hverdag.
Hjælpemidler kan fx være:
-

Badebænk
Toiletforhøjer
Toiletstol
Glidelagen
Arbejdsstol
Strømpepåtager
Udligningskiler til dørtrin
Hørehjælpemidler (fx teleslynge)
Synshjælpemidler (fx talende ur, lup)
Kommunikationshjælpemidler (fx software/apps til PC eller
tablet)
Vægtdyner
Specialbestik

Kommunen tilbyder altid det bedst egnede og billigste produkt.
Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til hjælpemidler, du selv
har anskaffet, inden bevillingen er givet.
Frit valg
I Ringsted Kommune har vi aftaler med leverandører af
hjælpemidler. Det betyder, at vi efter en konkret, individuel
vurdering anviser et bestemt hjælpemiddel til dig.
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Du har dog mulighed for at benytte en anden leverandør end den,
kommunen har en aftale med. Du kan højst få refunderet et beløb
svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet
hjælpemidlet til. Hjælpemidlet må ikke være magen til det
hjælpemiddel, som kommunen kan levere.
Genbrug og reparation
Hjælpemidlerne kan som udgangspunkt genbruges, og du skal
derfor levere hjælpemidlet tilbage til Ringsted Kommune, når du
ikke længere har brug for det.
Kommunen kan yde hjælp til nødvendige reparationer af dit
hjælpemiddel.
Sådan søger du om et
hjælpemiddel

Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel, skal du udfylde
ansøgningsskemaet på borger.dk og indsende til det
Myndighedsenheden i Ringsted Kommune. Benyt nedenstående
link:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f0fffc55-d81c4976-bf30-db7b08f04b55&referringPageId=efe7a627-b51e-4a189c2f-454af24e4a26
Du kan også vælge at ringe til Myndighedsenheden på tlf. 57 62 79
00.
Du vil inden for 8 arbejdsdage modtage en kvittering for din
ansøgning, samt orientering om det videre forløb. Der kan evt.
blive behov for at aftale et besøg i dit hjem.
Det kan også være nødvendigt at indhente oplysninger fra din
læge eller speciallæge.
Herefter vurderer kommunen, om du er berettiget til
hjælpemidlet.
Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret
vurdering.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om et hjælpemiddel, er der brug for:
-

at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til
kommunens udredning af dine behov og dit
funktionsniveau, herunder evt. indhentning af
lægeoplysninger

Når du er bevilget et hjælpemiddel, er der brug for:
-

At de bevilgede hjælpemidler skal forblive i din varetægt. Salg,
pantsætning, udlejning og udlån af hjælpemidlerne er ikke
tilladt.
At du er forpligtet til at passe på hjælpemidlet, som om det var
din ejendom.
Kommunen kan ikke stille krav om, at du skal forsikre
hjælpemidlet særligt. Du skal dog medvirke til at undersøge,
om en evt. skade på hjælpemidlet kan dækkes af din forsikring.
At du rengør og vedligeholder hjælpemidlet.
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-

Ved evt. behov for reparation af hjælpemidlet skal det befinde
sig i dit hjem.

Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet
Øvrige relevante
oplysninger

Hjælpemidlet skal leveres tilbage til Ringsted Kommune, når
du ikke længere har brug for det.

Hjælpemidler udlånt som arbejdsredskaber for plejen
Hvis du modtager hjælp til personlig pleje, sygepleje mv. i dit
hjem, som kræver hjælpemidler (fx plejeseng, personlift, bad/toiletstol m.v.), gælder følgende:
-

-

Du er ansvarlig for at gøre plads til hjælpemidlet i dit hjem,
inden det leveres, fx at din sædvanlige seng er fjernet, eller der
er gjort plads andetsteds til en plejeseng. Du er også selv
ansvarlig for at opbevare din sædvanlige seng, mens du har
brug for en plejeseng.
Der skal være den fornødne plads til, at hjælpemidlerne kan
anvendes.
Der kan være behov for, at dørtrin udlignes med kiler ved brug
af fx bad-/toiletstol.
Der må ikke være løse eller faste tæpper, hvor der skal bruges
gulvlift. Du er selv ansvarlig for at fjerne evt. gulvtæpper, og
sikre fast køreunderlag.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for hjælpemidler
til personlig pleje og aktivitet i hjemmet
Information til medarbejdere
Lovgrundlag

§ 112 i Lov om social service.
Arbejdsmiljøloven vedr. hjælpemidler til at sikre, at arbejdet kan
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for
borgeren og personalet.

Visitationskriterier

Kriterier for bevilling af hjælpemidler til personlig pleje og
aktivitet i hjemmet:
-

Borgeren skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige
følger af den nedsatte funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens
daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at
borgeren kan etablere/bevare sin tilknytning til
arbejdsmarkedet, eller for plejen af borgeren.

Kriterier for udlån af arbejdsredskaber for plejen:
-

Hvis du modtager hjælp til personlig pleje/sygepleje i dit
hjem, kan det være påkrævet med arbejdsredskaber for
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plejen, f.eks. plejeseng, toiletstol, lift mv. Det er plejen, som
vurderer, hvilke arbejdsredskaber/hjælpemidler, som er
nødvendige

Hvad omfatter
indsatsen?

Kommunens kvalitetsmål
for hjælpemidler

Sagsbehandling i relation til hjælpemidler kan omfatte:
-

Behandling af ansøgning, herunder indhentning af relevante
oplysninger og hjemmebesøg ved behov

-

Konkret, individuel vurdering af borgerens behov for
hjælpemiddel

-

Bevilling og valg af det bedst egnede og billigste
hjælpemiddel

-

Tilpasning og udlån

-

Ved behov instruktion i brugen til borger, pårørende,
personale osv.

-

Evt. opfølgning

-

Udbringning, ombytning og afhentning af hjælpemidlet efter
endt brug

-

Nødvendige reparationer

-

Revurdering

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger
og normer, herunder privatlivets grænser.
Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel
vurdering.
Leverancen er i overensstemmelse med formålet med
bevillingen.

Kommunens opfølgning
på bevillingen/indsatsen

Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne.
Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og
personalets observations- og underretningspligt samt gennem
kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).
Bevillingen vurderes efter behov.
Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er
opfyldt.

Godkendt i…

Ringsted Kommune
Myndighedsenheden
Amtstue alle 71
4100 Ringsted
Tel.: +45 57627900
Mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard
for inkontinenshjælpemidler
Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og
beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for
serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle
afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et
arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din
ansøgning.
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Kvalitetsstandard for
inkontinenshjælpemidler
Information til borgere og pårørende
Formålet med
inkontinenshjælpemidler

Inkontinenshjælpemidler kan afhjælpe problemer med ufrivillig
vandladning, eller hvis du har stomi.
Formålet med disse hjælpemidler er at hjælpe dig i din daglige
tilværelse og/eller støtte op om, at du kan bevare din tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Hvem kan få
inkontinenshjælpemidler
?

Du kan bevilges inkontinenshjælpemidler, hvis:
- du har varige problemer med ufrivillig vandladning og/eller
afføring, eller du har brug for inkontinenshjælpemidler efter en
stomioperation.
- det vurderes, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe dit
problem.

Hvad består
inkontinenshjælpemidler
af?

Inkontinenshjælpemidler omfatter kateter, bleer eller
stomiprodukter. Kommunen vil altid tilbyde dig det bedst egnede
og billigste produkt.
Der ydes som hovedregel ikke støtte til hjælpemidler, du selv har
anskaffet, inden bevilling er givet.
Frit valg
Ringsted Kommune har aftaler med leverandører, som kan levere
de inkontinenshjælpemidler, du får bevilget. Når du har fået en
bevilling på inkontinenshjælpemidler, skal du selv sørge for at
bestille det hos kommunens leverandør.
Du kan vælge en anden leverandør end den, Ringsted Kommune
har en aftale med. Hvis det produkt, du vælger, er dyrere, skal du
selv betale merprisen.

Sådan søger du om
inkontinenshjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om inkontinenshjælpemidler, skal du
udfylde ansøgningsskemaet på borger.dk og sende det til
Myndighedsenheden i Ringsted Kommune. Brug nedenstående link.
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f0fffc55-d81c4976-bf30-db7b08f04b55&referringPageId=efe7a627-b51e-4a189c2f-454af24e4a26
Du kan også ringe til Myndighedsenheden på tlf. 57 62 79 00.
Du vil inden for 8 arbejdsdage modtage en kvittering for din
ansøgning, samt orientering om det videre forløb. Der kan evt. blive
behov for at aftale et besøg i dit hjem.
Faglig vurdering
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Før
kommunen
kan
afgøre,
om
du
kan
bevilges
inkontinenshjælpemidler, skal din situation klarlægges og vurderes.
Vurderingen kan foretages i samarbejde med Ringsted Kommunes
inkontinensklinik, hos egen læge eller en speciallæge. Formålet er at
sikre, at eventuelle ændringer i din livsstil er afprøvet, og relevante
behandlings- og træningsmuligheder er udelukket, før kommunen
kan bevilge et hjælpemiddel.
Du er undtaget for denne udredning:
-

Hvis du har fået en terminalerklæring.

-

Hvis du ikke kan samarbejde omkring udredning som følge af
demens eller demenslignende tilstand.

Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret
vurdering.
Hvad er dit ansvar?

Når du søger om inkontinenshjælpemidler, er der brug for:
- at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommunens
udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder evt.
indhentning af lægeoplysninger
- at du er villig til at afprøve en eventuel livsstilsændring og
behandling af problemet

Øvrige relevante
oplysninger

Det bevilgede hjælpemiddel er som udgangspunkt gratis. Hvis du
vælger et andet og dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale
merprisen.
Hvis du vælger en anden leverandør end den, Ringsted Kommune
har en aftale med, kan der også blive tale om egenbetaling.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for inkontinens
hjælpemidler
Information til medarbejdere
Lovgrundlag

§ 112 og § 113 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Kriterier for bevilling af inkontinenshjælpemidler:

Hvad omfatter
indsatsen?

-

Borgeren skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige
følger af den nedsatte funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens
daglige tilværelse i hjemmet.

Diverse inkontinenshjælpemidler og tilbehør:
-

Uridom
Analprop
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-

Inkontinenstampon
Urinposer (dag og nat)
Ventiler
Fikseringstape til katetret
Urinposeholder
Sengestativ
Engangskatetre
Kateterskiftesæt

Ydelsen omfatter ikke:
-

Forbindingsstof til topkateter
Handsker, håndsprit, engangsvaskeklude
Skyllevæsker samt Uro-Tainer

Bleer
-

Bleer (individuel vurdering, aldersgrænsen for en blebevilling
er 5 år)
Netfikseringstrusser: 10 stk. hver 6. måned

Ydelsen omfatter ikke:
-

Inkontinenshjælpemidler ved midlertidigt problem
Inkontinenshjælpemidler under et udredningsforløb,
behandlings- og træningsforløb
Ved drypinkontinens og lækager, hvor behovet kan dækkes
med 2-3 små bind med sugeevne under 200 ml.
Bind, der kun bruges pga. tryghed
Fikseringstrusser, der erstatter almindelige trusser
Buksebleer, hvis borgeren er i stand til at bruge almindelige
åbne bleer
Bodystocking
Underlag/stiklagner
Handsker/vaskeklude/affaldsposer
Vådliggersengetøj
Kolbe
Bækken

Stomi
- Stomiplader (som maks. antal pr. uge)
- Stomiposer (som maks. antal pr. dag)
- Stomibælter (individuel vurdering)
- Klæbefjerner
- Kantsikring
- Tætningsmateriale, pastae
- Irrigation til stomi + plaster
- Prop til stomi
- Plejende cremer (barrierecreme, beskyttelsefilm, rensecreme)
- Gaze til urostomier og ilieostomi
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Ydelsen omfatter ikke:
- Lugtfjerner
- Gaze til colostomier
- Handsker/vaskeklude/affaldsposer/gaze
- Vatpinde
- Sakse
Kommunens kvalitetsmål
for
inkontinenshjælpemidler

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger
og normer, herunder privatlivets grænser.
Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel
vurdering.
Leverancen er i overensstemmelse med formålet med
bevillingen.

Kommunens opfølgning
på bevillingen/indsatsen

Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne.
Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og
personalets observations- og underretningspligt samt gennem
kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).
Bevillingen vurderes ved fornyet henvendelse.
Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er
opfyldt.

Godkendt i…

Ringsted Kommune
Myndighedsenheden
Amtstue alle 71
4100 Ringsted
Tel.: +45 57627900
Mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard
for kropsbårne
hjælpemidler
Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og
beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for
serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle
afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et
arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din
ansøgning.

2

Kvalitetsstandard for kropsbårne
hjælpemidler
Information til borgere og pårørende
Formålet med
kropsbårne hjælpemidler

Formålet med kropsbårne hjælpemidler er at give dig mulighed
for at føre så normal en tilværelse som muligt, hvor du i størst
muligt omfang er uafhængig af andres hjælp i dagligdagen.

Hvem kan få kropsbårne
hjælpemidler?

Du kan få bevilget kropsbårne hjælpemidler, hvis:
- du har en varig nedsat funktionsevne.
- hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af
den nedsatte funktionsevne.

Hvad består hjælpen af?

Kropsbårne hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe en
nedsat funktionsevne, kan for eksempel være:




Kompressionsstrømper
Brystprotese
Ortopædisk fodtøj/fodindlæg

Kommunen vil altid tilbyde dig det bedst egnede og billigste
produkt.
Der ydes som hovedregel ikke støtte til hjælpemidler, du selv har
anskaffet, inden bevilling er givet.
Det bevilgede hjælpemiddel bliver dit og skal ikke leveres tilbage.
Kommunen kan efterfølgende yde hjælp til reparation og/eller
udskiftning af et kropsbårent hjælpemiddel.
Frit valg
Du har mulighed for at vælge en anden leverandør end den
kommunen har aftale med. Hvis det produkt, du vælger, er
dyrere, skal du selv betale merprisen.
Sådan søger du om
kropsbårne hjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om et kropsbårent hjælpemiddel, skal du
udfylde ansøgningsskemaet på borger.dk og sende det til
Myndighedsenheden i Ringsted Kommune. Brug nedenstående
link.
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=ca30dedc29ad-4e83-80e7-7e49231e8ae4
Du kan også kontakte Myndighedsenheden på tlf. 57 62 79 00
eller via e-boks.
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til
Ringsted Kommune pr. mail, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger
om dine helbredsforhold eller økonomiske situation kan du gøre
det via e-boks. I e-boks skal du vælge modtageren ”Kontakt
Ringsted Kommune/skriv til Myndighedsenheden”. For yderligere
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information kan du via Ringsted Kommunes hjemmeside læse
om afsendelse af sikker post. https://ringsted.dk/sikker-e-post.
Du vil inden for 8 arbejdsdage modtage en kvittering for din
ansøgning, samt orientering om det videre forløb. Der kan evt.
blive behov for at aftale et besøg i dit hjem.
Faglig vurdering
Før kommunen kan afgøre, om du kan bevilges kropsbårne
hjælpemidler, skal din situation klarlægges og vurderes.
Vurderingen kan foretages i samarbejde med din egen læge eller
en speciellæge. Formålet er at sikre, at relevante behandlings- og
træningsmuligheder er udelukket, før kommunen kan bevilge et
hjælpemiddel.
Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret
vurdering.
Hvad er dit ansvar?

Når du søger om kropsbårne hjælpemidler, er der brug for:
- at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til
kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau,
herunder indhentning af evt. lægeoplysninger.

Øvrige relevante
oplysninger

Det bevilgede hjælpemiddel er som udgangspunkt gratis. Der er
dog undtagelser:
-

Der er egenbetaling på ortopædisk fodtøj.
Hvis du vælger et andet og dyrere hjælpemiddel end det, du
bliver anvist af kommunen, skal du selv betale merprisen.
Hvis du vælger en anden leverandør end den, Ringsted
Kommune har en aftale med, kan der blive tale om
egenbetaling.

Du skal selv dække udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet, fx
drift, rengøringsmidler og almindelig vedligeholdelse.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for kropsbårne
hjælpemidler
Information til medarbejdere
Lovgrundlag

§ 112 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Kriterier for tildeling bevilling af kropsbårne hjælpemidler:
-

Borgeren har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige
følger af den nedsatte funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens
daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at
borgeren kan etablere eller bevare sin tilknytning til
arbejdsmarkedet.
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Hvad omfatter
indsatsen?

Sagsbehandling kan omfatte:
-

Behandling af ansøgning, herunder indhentning af relevante
oplysninger fra fx læge eller sygehus.

-

Konkret, individuel vurdering af borgerens behov for det
ansøgte hjælpemiddel.

-

Bevilling af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

-

Kontakt til leverandør.

Kropsbårne hjælpemidler kan omfatte:

Kommunens kvalitetsmål
for kropsbårne
hjælpemidler

-

Bandager og skinner

-

Ortopædisk fodtøj/ fodindlæg

-

Forhøjelse af eget fodtøj ved væsentlig benlængdeforskel
vurderet af læge eller skomager

-

Kompressionsstrømper

-

Paryk

-

Arm- og benproteser

-

Synshjælpemidler, fx briller og øjenprotese

-

Diabeteshjælpemidler, fx testmateriale og kanyler

-

Brystproteser

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger
og normer, herunder privatlivets grænser.
Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel
vurdering.
Leverancen er i overensstemmelse med formålet med
bevillingen.

Kommunens opfølgning
på bevillingen/indsatsen

Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne.
Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og
personalets observations- og underretningspligt samt gennem
kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).
Bevillingen vurderes ved fornyet henvendelse.
Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er
opfyldt.

Godkendt i...

Ringsted Kommune
Myndighedsenheden
Amtstue alle 71
4100 Ringsted
Tel.: +45 57627900
Mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard for
midlertidigt udlån af
hjælpemidler

Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og
beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for
serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle
afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et
arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din
ansøgning.
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Kvalitetsstandard for midlertidigt udlån af
hjælpemidler
Information til borgere og pårørende
Formålet med
hjælpemidler

Hvis du har midlertidig nedsat funktionsevne, og derfor har
problemer med at klare personlige og nødvendige daglige
aktiviteter i hjemmet, kan der være mulighed for at låne
midlertidige hjælpemidler fra Ringsted Kommune.
Behovet for at låne midlertidige hjælpemidler vil som oftest være
som led i din deltagelse i et intensivt rehabiliteringsforløb. Et
midlertidigt hjælpemiddel kan f.eks. være en badebænk,
toiletforhøjer, arbejdsstol, kiler til indvendige dørtrin mv.
Formålet med udlån af et midlertidigt hjælpemiddel er at støtte
dig i at nå de fastsatte mål for rehabiliteringsindsatsen, og dermed
at opnå at gøre dig så uafhængig som mulig af andres hjælp i
dagligdagen.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du har midlertidig nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet i
væsentlig grad kan medvirke til, at du fortsat kan klare personlige
og nødvendige daglige aktiviteter i hjemmet, kan du søge om at
låne et midlertidigt hjælpemiddel. Der kan ikke udlånes
hjælpemidler, som betragtes som behandlingsredskaber.
Behandlingsredskaber:
Hvis du er i et behandlingsforløb i sygehusregi, og du derfor
midlertidigt har behov for at anvende et hjælpemiddel som følge
af den iværksatte behandling, eller for ikke at forringe iværksat
behandling, er det sygehuset, der skal vurdere behovet for
hjælpemidler og udlåne disse. Det kan f.eks. være albuestokke eller
kørestol som følge af et brækket ben, hvor der gives restriktioner
for ikke at støtte på benet. Hjælpemidlerne betragtes da som en
del af sygehusets behandling, og kaldes derfor
behandlingsredskaber. Dette gælder også i forbindelse med
behandling på privathospitaler.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpemidlet skal kompensere for din midlertidige
funktionsnedsættelse, så du selvstændigt eller med mindst mulig
hjælp bliver i stand til fortsat at udføre nødvendige daglige
aktiviteter i din hverdag i hjemmet.
Hjælpemidlerne kan dels være engangshjælpemidler, og dels
være genbrugshjælpemidler.
Midlertidige hjælpemidler kan f.eks. være:
-

Badebænk
Toiletforhøjer
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-

Toiletstol
Gribetang/påklædningspind
Strømpepåtager
Arbejdsstol
Udligningskiler til dørtrin

Hjælpemidlerne stilles til udlån for en tidsbegrænset periode.
Kommunen tilbyder altid det bedst egnede og billigste produkt.
Der er ikke mulighed for frit valg af hjælpemidler.
Returnering
Da hjælpemidlerne udlånes midlertidigt og som udgangspunkt
genbruges, skal du levere hjælpemidlet tilbage til Ringsted
Kommune, når det tidsbegrænsede udlån ophører/når det
målsatte funktionsniveau er opnået, eller rehabiliteringsforløbet
afsluttes. Undtaget for returnering er småhjælpemidler som f.eks.
gribetang/påklædningspind mv., som udlånes som
engangshjælpemidler.
Hvis det viser sig, at du ikke kan undvære hjælpemidlet, og at dit
behov for hjælpemidlet er varigt, kan du søge om at få bevilget
hjælpemidlet til varigt behov efter Servicelovens § 112.
Reparation
Kommunen kan yde hjælp til nødvendige reparationer af dit
hjælpemiddel i udlånsperioden.
Sådan søger du om et
midlertidigt
hjælpemiddel

Hvis du ønsker at søge om et midlertidigt hjælpemiddel, skal du
rette henvendelse til den terapeut, som er tilknyttet dit
rehabiliteringsforløb eller din kontaktperson i hjemmeplejen. Du
kan også kontakte Myndighedsenheden på tlf. 57 62 79 00 eller via
e-boks.
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til
Ringsted Kommune pr. mail, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger
om dine helbredsforhold eller økonomiske situation kan du gøre
det via e-boks. I e-boks skal du vælge modtageren ”Kontakt
Ringsted Kommune/skriv til Myndighedsenheden”. For yderligere
information kan du via Ringsted Kommunes hjemmeside læse om
afsendelse af sikker post. https://ringsted.dk/sikker-e-post.
Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret
vurdering.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om et midlertidigt hjælpemiddel, er der brug for:
- At du opgiver relevante oplysninger og medvirker til
kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau,
herunder evt. indhentning af lægeoplysninger
Når du har fået udlånt et midlertidigt hjælpemiddel, er der
brug for:
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-

-

-

At de udlånte hjælpemidler forbliver i din varetægt. Salg,
pantsætning, udlejning og udlån af hjælpemidlerne er ikke
tilladt
At du passer på hjælpemidlet, så det eventuelt kan genbruges
af andre borgere
At du medvirker til at undersøge, om en evt. skade på
hjælpemidlet kan dækkes af din forsikring. Kommunen kan
ikke stille krav om, at du skal forsikre hjælpemidlet særskilt
At du rengør og vedligeholder hjælpemidlet
Ved evt. behov for reparation af hjælpemidlet skal det befinde
sig i dit hjem

Når udlånsperioden er udløbet, og du ikke længere har brug
for hjælpemidlet:
-

Øvrige relevante
oplysninger

Hjælpemidlet skal leveres tilbage til Ringsted Kommune.
Kontakt Myndighedsenheden på tlf. 57 62 79 00 for aftale om
afhentning af hjælpemidlet

Midlertidige hjælpemidler som led i genoptræning
Som led i almen genoptræning eller som følge af en
genoptræningsplan fra sygehuset, kan der også stilles midlertidige
hjælpemidler til rådighed. Hvis hjælpemidlet er et led i
behandlingen, eller har til formål at forebygge en forringelse af
behandlingsresultatet, er hjælpemidlet at betragte som et
behandlingsredskab, som skal udlånes af sygehuset.
Som udgangspunkt vil den terapeut, som er ansvarlig for dit
genoptræningsforløb, drøfte behovet for et midlertidigt
hjælpemiddel med dig, og hjælpe med at ansøge om det rette
hjælpemiddel.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for midlertidigt
udlån af hjælpemidler
Information til medarbejdere
Lovgrundlag

§ 113 b i Lov om Social Service.

Visitationskriterier

Kriterier for midlertidigt udlån af hjælpemidler:
Borgeren skal have midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe følgerne
af den midlertidigt nedsatte funktionsevne

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens
daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at
borgeren kan etablere/bevare sin tilknytning til
arbejdsmarkedet
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Hvad omfatter
indsatsen?

Kommunens kvalitetsmål
for hjælpemidler

Sagsbehandling i relation til udlån af midlertidige
hjælpemidler kan omfatte:
-

Behandling af ansøgning, herunder indhentning af relevante
oplysninger og hjemmebesøg ved behov

-

Konkret, individuel vurdering af borgerens behov for
hjælpemiddel

-

Bevilling og valg af det bedst egnede og billigste
hjælpemiddel

-

Tilpasning og udlån

-

Ved behov, instruktion i brugen til borger, pårørende,
personale mv.

-

Evt. Opfølgning

-

Udbringning, ombytning og afhentning af hjælpemidlet efter
endt brug

-

Nødvendige reparationer

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger
og normer, herunder privatlivets grænser.
Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel
vurdering.
Leverancen er i overensstemmelse med formålet med
bevillingen.

Kommunens opfølgning
på bevillingen/indsatsen

Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne.
Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og
personalets observations- og underretningspligt samt gennem
kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).
Bevillingen vurderes efter behov.
Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er
opfyldt.

Godkendt i…

Ringsted Kommune
Myndighedsenheden
Amtstue alle 71
4100 Ringsted
Tel.: +45 57627900
Mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard for
kørsel til afprøvning af
hjælpemidler

Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og
beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for
serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle
afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et
arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din
ansøgning.
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Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning
af hjælpemidler
Information for borgere og pårørende

Formålet med hjælpen

Formålet er at støtte dig, hvis du har behov for hjælp til transport
til afprøvning af hjælpemidler. Det kan fx være måltagning til
kompressionsstrømper, tilpasning hos bandagist, tilpasning af
kørestol eller andet personligt tilpasset hjælpemiddel, som du får
tilbud om fra Ringsted Kommune.

Hvem kan få hjælp?

Du kan blive transporteret til og fra leverandøren af hjælpemidlet,
hvis du på grund af nedsat funktionsevne ikke kan anvende
kollektiv trafik eller på anden vis stå for transporten selv.
Hvis du selv kan sørge for transporten, er du berettiget til
befordringsgodtgørelse.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen består af:
- Kørsel: Kommunen sørger for at køre dig fra dit hjem til
afprøvning af hjælpemidlet hos den leverandør, som er valgt af
Ringsted Kommune.
- Befordringsgodtgørelse: Du kører selv til afprøvning af
hjælpemidlet hos den leverandør, som er valgt af Ringsted
Kommune. Du får dine transportudgifter godtgjort af Ringsted
Kommune.
Hvis du selv kan sørge for din transport til leverandøren, er du
berettiget til befordringsgodtgørelse, hvis den samlede udgift med
det billigste befordringsmiddel overstiger kr. 60,00 tur/retur, eller
kr. 25,00 hvis du modtager social pension.
Frit leverandørvalg:
Hvis du vælger at benytte frit leverandørvalg, kan du få
befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen svarer til
afstanden mellem dit hjem og det sted, hvor afprøvning af
hjælpemidlet efter kommunens aftaler ville have fundet sted.
Befordringsudgifter herudover skal du selv betale.
Ledsager:
Udgiften til transport af en ledsager kan bevilges, hvis din
helbredstilstand eller alder betyder, at du ikke kan være alene i
transportmidlet.

Sådan søger du om kørsel
til afprøvning af
hjælpemidler

Kontakt Myndighedsenheden på telefon 57 62 79 00. Her vil en
sagsbehandler tage stilling til, om du er berettiget til kørsel eller
befordringsgodtgørelse.
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Hvis du er berettiget til hjælp, skal du sammen med
Myndighedsenheden aftale bestilling af kørsel eller
befordringsgodtgørelse.
Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret
vurdering.
Hvad er dit ansvar?

Når du søger om kørsel, er der brug for:
Ved befordringsgodtgørelse
- at du efterfølgende afleverer dokumentation til
Myndighedsenheden, som viser, at du har været hos
leverandøren. Leverandøren vil være behjælpelig med dette.
Ved kørsel
- at du er klar til at blive hentet fra 5 minutter før til 15 minutter
efter det aftalte tidspunkt.
- at du melder afbud, hvis du er nødt til at aflyse. Afbud skal ske så
tidligt som muligt, dog senest 1 time før afhentningstidspunktet.
Du skal både melde afbud til Myndighedsenheden på telefon 57
62 79 00 og til den leverandør, du har en aftale med.

Klagemuligheder

Hvis du får afslag på din ansøgning om kørsel til afprøvning af
hjælpemidler, kan du vælge at klage over afgørelsen. Se
klagevejledningen, som du modtager sammen med afgørelsen.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for kørsel til
afprøvning af hjælpemidler
Information for medarbejdere
Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1247 af 13.11.2017 om hjælp til anskaffelse af
hjælpemidler og forbrugsgoder § 24.

Visitationskriterier

Bevilling af befordringsgodtgørelse eller kørsel til afprøvning af
hjælpemidler sker efter en konkret, individuel vurdering.
Befordringsgodtgørelse:
Befordringsgodtgørelse ydes, når den samlede udgift med det
billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger kr. 60,00
tur/retur eller kr. 25,00 for borgere, der modtager social pension.
Ved kørsel i egen bil udregnes godtgørelsen efter den korteste
vej mellem borgerens bopæl og leverandøren efter
kilometertakst (statens laveste takst).
Kørsel:
Kørsel ydes til borgere, som på grund af nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne ikke er i stand til at benytte kollektiv trafik
eller egen bil for at komme til afprøvning af et hjælpemiddel hos
en leverandør. Afstand mellem bopæl og nærmeste offentlige
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transportmiddel er ikke alene en begrundelse for at få bevilget
kørsel.
Frit leverandørvalg:
For personer, der vælger frit leverandørvalg, ydes
befordringsgodtgørelse til egen kørsel svarende til afstanden
mellem borgerens bopæl og det sted, hvor udleveringen af
hjælpemidlet efter kommunens aftaler ville have fundet sted.
Befordringsudgifter herudover betales af borgeren.
Ledsager:
Udgiften til ledsager bevilges kun, hvis borgerens
helbredstilstand eller alder gør, at borgeren ikke kan være alene i
transportmidlet (fx mindre børn, borgere med demens eller ved
behov for ilttilførsel).
Hvad omfatter
indsatsen?

Beskrivelse af tilbuddet:
Ydelsen omfatter befordringsgodtgørelse eller kørsel mellem
borgerens bopæl og adressen på den leverandør, som
kommunen har indgået kontrakt med om levering af
hjælpemidler.
Transportform:
Kommunen anviser den billigste transportform, der er forsvarlig
for den enkelte borger. Det kan være:
-

Egen transport (kollektiv trafik eller egen bil)
Flexkommune

Pris og afregning:
Ved befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelse udbetales, når afprøvningen har fundet
sted, og borgeren har afleveret dokumentation for fremmødet til
Myndighedsenheden. Den beregnede befordringsgodtgørelse
indsættes på borgerens NemKonto.
Ved kørsel
Der afregnes direkte med kommunens leverandør på baggrund
af fremsendt faktura.
Visitationsenhed

Myndighedsenheden i Ringsted Kommune.

Kommunens kvalitetsmål
for kørsel til afprøvning
af hjælpemidler

Ved kørsel
- Kvalitetsmålene er fastsat i aftalen med Movia.
- Borgeren hentes mellem 5 minutter før og 15 minutter efter
den aftalte tid. Der kan forekomme ventetid hos leverandør før
og efter aftale.
- Hvis der er andre passagerer, som skal hentes eller sættes af,
kan turen blive forlænget med op til 100 procent af den direkte
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rejsetid – dog skal alle passagerer kunne tåle mindst 30
minutters omvejskørsel.
Godkendt i…

Ringsted Kommune
Myndighedsenheden
Amtstue alle 71
4100 Ringsted
Tel.: +45 57627900
Mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard
for støtte til bil

Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og
beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for
serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle
afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et
arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din
ansøgning.
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Kvalitetsstandard for støtte til bil
Information til borgere og pårørende
Formålet med støtte til
bil

Formålet med støtte til køb af bil er at give dig bedre mulighed
for at komme til aktiviteter, der kræver en bil.

Hvem kan få hjælp?

Du kan søge om støtte til køb af bil:
- hvis du har varigt nedsat funktionsevne, der vanskeliggør din
mulighed for at komme rundt uden brug af bil.
- hvis du har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et
betydeligt behov for kørsel med bil.

Hvad består hjælpen af?

Efter en konkret og individuel vurdering kan du få:
-

Støtte til køb af den billigst egnede bil.
Støtte til særlig indretning af bilen og reparation heraf.
Støtte til kørekort.
Hel- eller delvis afgiftsfritagelse.

Støtten ydes som et rente- og delvist afdragsfrit lån.
Får du støtte til køb af en bil, kan du frit vælge, hvor du vil købe
bilen. I særlige tilfælde vil Ringsted Kommune dog udpege en
bilopbygger, hvis du bevilges støtte til særlig indretning af bilen.
Sådan søger du om hjælp

Hvis du ønsker at søge om støtte til køb af en bil, skal du udfylde
og indsende ansøgningsskemaet, som kan hentes på:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=308f5bcae9c3-4b03-9ca1-48908fb7d347&referringPageId=a8d3cf50-48df4d2c-b28d-f395c289857c&type=DK
Du kan også kontakte Myndighedsenheden på tlf.: 57 62 79 00.
Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil vi foretage en
samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne
til at komme rundt til aktiviteter. Desuden vil kommunen
vurdere, om dit transportbehov kan dækkes på anden vis, fx med
individuel handicapkørsel eller andre befordringsmidler (bus, tog,
el-scooter m.fl.). Det kan være nødvendigt at indhente
oplysninger fra din læge eller speciallæge.
Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra
kommunen, senest 4 uger efter kommunen har modtaget din
ansøgning. Medarbejderen vil informere dig om det videre
forløb.
Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret
vurdering.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om støtte til bil, er der brug for:
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- at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til
kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau,
herunder indhentning af lægeoplysninger.
- at du bidrager med relevante oplysninger og beskriver dit
aktivitets- og funktionsniveau.

Øvrige relevante
oplysninger

- at du deltager i en gangtest, hvis sagsbehandleren vurderer, at
det er nødvendigt.
Støtte til køb af bil bevilges som et lån. Du skal tilbagebetale lånet
over 8 år (96 måneder) med lige store afdrag hver måned efter
lovbestemte regler. Størrelsen på afdragene fastsættes ud fra dit
samlede indtægtsgrundlag
Du skal holde bilen lovpligtigt ansvars- og kaskoforsikret i hele
låneperioden (8 år). Du skal også selv afholde alle drifts- og
vedligeholdelsesudgifter på bilen. Du kan dog søge om dækning
af udgifter til den nødvendige reparation af en særlig indretning
bevilget af kommunen.
Du må ikke sælge bilen de første 8 år uden tilladelse fra
kommunen. Motorkontoret sætter en klausul på bilen, så den
ikke kan sælges de første 8 år uden kommunens tilladelse.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for støtte til bil
Information til medarbejdere
Lovgrundlag

§ 114 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Kriterier for bevilling af støtte til køb af bil:

Hvad omfatter
indsatsen?

-

Borgeren skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.

-

Borgeren skal have et betydeligt behov for kørsel med bil.

-

Støtten skal være nødvendig for i væsentlig grad at afhjælpe
følgerne af borgerens funktionsnedsættelse og lette
borgerens daglige tilværelse.

-

Der kan bevilges støtte, hvis det samlede kørselsbehov ud fra
en vurdering af borgerens alder, almentilstand og forhold i
øvrigt ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved offentlig
transport, ganghjælpemidler (fx rollator, kørestol eller elscooter) eller offentligt bevilgede kørselsordninger.

Ved støtte til bil forstås:
-

Støtte til køb af den billigst egnede bil i form af et rente- og
delvist afdragsfrit lån.

-

Støtte til nødvendig særlig indretning af bil.
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Kommunens kvalitetsmål

-

Støtte til dækning af reparationsudgifter af bevilliget særlig
indretning af bil.

-

Tilskud til erhvervelse af kørekort.

-

Støtte til afgiftsfritagelse/-nedsættelse.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel
vurdering og i overensstemmelse med gældende lovgivning på
området.
Leverancen er i overensstemmelse med formålet med
bevillingen.

Kommunens opfølgning
på bevillingen/indsatsen

Godkendt i …

Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne.
Ledelsen af Myndighedsenheden er medunderskriver på
afgørelser og har der igennem indsigt i de konkrete sager.

Ringsted Kommune
Myndighedsenheden
Amtstue alle 71
4100 Ringsted
Tel.: +45 57627900
Mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard
for
mobilitetshjælpemi
dler
Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og
beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for
serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle
afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et
arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din
ansøgning.
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Kvalitetsstandard for
mobilitetshjælpemidler
Information til borgere og pårørende
Formålet med mobilitetshjælpemidler

Hvis du har nedsat gangfunktion og problemer med at færdes i
hverdagen, kan du søge om at få bevilget et
mobilitetshjælpemiddel fra Ringsted Kommune til udlån. Et
mobilitetshjælpemiddel kan fx være en rollator eller en kørestol.
Formålet med et mobilitetshjælpemiddel er at give dig mulighed
for at føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt, og i
størst mulig grad at gøre dig uafhængig af andres hjælp i
dagligdagen.

Hvem kan få hjælp?

Hvis du har varigt nedsat gangfunktion, og træning eller
behandling ikke kan øge din gangfunktion, kan du søge om et
mobilitetshjælpemiddel. Hjælpemidlerne er som udgangspunkt
genbrugshjælpemidler, og bevilges som udlån.
Hjælpemidlet skal kompensere for din funktionsnedsættelse, så du
bliver i stand til at færdes i/uden for hjemmet til nødvendige daglige
gøremål.

Hvad består hjælpen af?

Et mobilitetshjælpemiddel kan fx være:
-

Albuestok
Rollator
Gangstativ
Kørestol/el-kørestol (el-scooter er ikke omfattet her, da det er et
forbrugsgode)

Kommunen tilbyder altid det bedst egnede og billigste produkt.
Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til hjælpemidler du selv har
anskaffet, inden bevilling er givet.
Frit valg
I Ringsted Kommune har vi aftaler med leverandører af
mobilitetshjælpemidler. Det betyder, at vi efter en konkret,
individuel vurdering anviser et bestemt hjælpemiddel til dig.
Du har dog mulighed for at benytte en anden leverandør end den,
kommunen har en aftale med. Du kan højst få refunderet et beløb
svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet
hjælpemidlet til. Hjælpemidlet må ikke være magen til det
hjælpemiddel, som kommunen kan levere.
Genbrug og reparation
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Mobilitetshjælpemidler kan som udgangspunkt genbruges, og du
skal derfor levere hjælpemidlet tilbage til Ringsted Kommune, når
du ikke længere har brug for det.
Kommunen kan yde hjælp til nødvendige reparationer af dit
mobilitetshjælpemiddel, herunder udskiftning af batterier på elkørestole.
Sådan søger du om
mobilitets-hjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om et mobilitetshjælpemiddel, skal du
udfylde ansøgningsskemaet på borger.dk:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f0fffc55-d81c4976-bf30-db7b08f04b55&referringPageId=efe7a627-b51e-4a189c2f-454af24e4a26
Du kan også vælge at ringe til Myndighedsenheden på tlf. 57 62 79
00.
Du vil inden for 8 arbejdsdage modtage en kvittering for din
ansøgning, samt orientering om det videre forløb. Der kan evt.
blive behov for at aftale et besøg i dit hjem.
Det kan også være nødvendigt at indhente oplysninger fra din
læge eller speciallæge.
Herefter vurderer kommunen, om du er berettiget til
mobilitetshjælpemidlet.
Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret
vurdering.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om et hjælpemiddel, er der brug for:
- at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommunens
udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder evt.
indhentning af lægeoplysninger
Når du er bevilget et hjælpemiddel
- De bevilgede hjælpemidler skal forblive i din varetægt. Salg,
pantsætning, udlejning og udlån af hjælpemidlerne er ikke tilladt.
- Du er forpligtet til at passe på hjælpemidlet, som om det var din
ejendom.
- Kommunen kan ikke stille krav om, at du skal forsikre
hjælpemidlet særligt. Du skal dog medvirke til at undersøge, om
en evt. skade på hjælpemidlet kan dækkes af din forsikring.
- Ved evt. behov for reparation af hjælpemidlet skal det befinde sig
i dit hjem.
Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet
- Hjælpemidlet skal leveres tilbage til Ringsted Kommune, når du
ikke længere har brug for det.
Rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidlet
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Du er selv ansvarlig for at rengøre og vedligeholde
mobilitetshjælpemidler, du har lånt af kommunen. Eksempler på
vedligeholdelse kan være:
-

-

Øvrige relevante
oplysninger

Albuestok: udskifte stokkedupsko efter behov.
Rollator og kørestol med luftfyldte dæk: pumpning og lapning.
Du skal selv betale for den første årlige udskiftning af dæk og
slanger. Husk dokumentation for, at du har afholdt denne udgift.
El-kørestol med batteri: Du skal selv afholde udgifter til strøm
samt til transport af el-kørestolen til dit hjem, hvis den er gået i
stykker og skal til reparation.

Kommunen
yder
som
udgangspunkt
ikke
støtte
til
mobilitetshjælpemidler, som du selv har anskaffet, inden
bevillingen er givet.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for
mobilitetshjælpemidler
Information til medarbejdere
Lovgrundlag

§ 112 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Kriterier for udlån af mobilitetshjælpemidler:

Hvad omfatter
indsatsen?

-

Borgeren skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige
følger af den nedsatte funktionsevne.

-

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens
daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at
borgeren kan etablere eller bevare sin tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Sagsbehandling kan omfatte:
-

Behandling af ansøgning, herunder indhentning af relevante
oplysninger og hjemmebesøg ved behov

-

Konkret, individuel vurdering af borgerens behov for
hjælpemiddel

-

Bevilling og valg af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel

-

Tilpasning og udlån

-

Ved behov instruktion i brugen til borgeren, pårørende,
personale osv.

-

Evt. opfølgning

-

Udbringning, ombytning og afhentning af hjælpemidlet efter
endt brug

-

Nødvendige reparationer
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Kommunens kvalitetsmål
for
mobilitetshjælpemidler

Revurdering

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger
og normer, herunder privatlivets grænser.
Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel
vurdering.
Leverancen er i overensstemmelse med formålet med
bevillingen.

Kommunens opfølgning
på bevillingen/indsatsen

Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne.
Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og
personalets observations- og underretningspligt samt gennem
kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).
Bevillingen vurderes efter behov.
Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er
opfyldt.

Godkendt i…

Ringsted Kommune
Myndighedsenheden
Amtstue alle 71
4100 Ringsted
Tel.: +45 57627900
Mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Social- og Sundhedscenteret

Kvalitetsstandard
for forbrugsgoder

Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på,
at den består af to dele.
Den første del er information til dig og dine pårørende og
beskriver Ringsted Kommunes politiske bestemte rammer for
serviceniveauet. Din hjælp bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle
afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.
Den anden del består af en faglig uddybning, som er et
arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din
ansøgning.
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Kvalitetsstandard for forbrugsgoder
Information for borgere og pårørende
Formålet med
forbrugsgoder

Hvis du har varig nedsat funktionsevne og problemer med at
klare nødvendige daglige aktiviteter, kan du søge om hjælp til
køb af et forbrugsgode.
Formålet er at give dig mulighed for at føre så normal og
selvstændig en tilværelse som muligt, og i størst mulig grad at
gøre dig uafhængig af andres hjælp i dagligdagen.

Hvem kan få støtte til
forbrugsgoder?

Du kan få støtte:
- hvis du har varigt nedsat funktionsevne.
- hvis træning eller behandling ikke kan øge din funktionsevne.
- hvis det pågældende forbrugsgode kan kompensere for din
nedsatte funktionsevne og gøre dig i stand til selvstændigt at
klare din hverdag.
- hvis der ikke er en anden person i husstanden, som med
rimelighed kan varetage den opgave, som forbrugsgodet er
rettet mod. Eksempelvis kan børn ikke pålægges opgaver, som
jævnaldrene kammerater ikke udfører.

Hvad består hjælpen af?

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelig handel
og ikke er specialfremstillet, fx:
-

El-scooter
Almindeligt fodtøj med en forskel i skostørrelse på minimum
2 hele numre

Hjælp til forbrugsgoder ydes almindeligvis som et tilskud på 50
procent af prisen på et almindeligt standardprodukt udpeget af
Ringsted Kommune. I de tilfælde, hvor et forbrugsgode
udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, kan hjælpen ydes
som et udlån.
Kommunen yder ikke støtte til:
- forbrugsgoder, der er så almindelige, at de betragtes som
sædvanligt indbo, fx almindelige stole, senge, tv, vaskemaskine
m.v.
- forbrugsgoder, som koster under 500,00 kr.
- forbrugsgoder, som du har anskaffet, inden du har fået din
ansøgning vurderet og modtaget en bevilling.
- samme slags forbrugsgode mere end 1 gang.
Frit valg
Du skal selv vælge en leverandør. Leverandøren skal være
momsregistreret.
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Sådan søger du om
forbrugsgoder

Hvis du ønsker at søge om forbrugsgoder, skal du udfylde
ansøgningsskemaet på borger.dk:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f0fffc55d81c-4976-bf30-db7b08f04b55&referringPageId=efe7a627-b51e4a18-9c2f-454af24e4a26
Du kan også ringe til Hjælpemiddelteamet i Myndighedsenheden
på tlf. 57 62 79 00.
Du vil indenfor 8 arbejdsdage modtage en kvittering for din
ansøgning, samt orientering om det videre forløb. Der kan evt.
blive behov for at aftale et besøg i dit hjem.
Herefter vurderer kommunen, om du er berettiget til støtte til
forbrugsgodet. Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger
fra din læge eller speciallæge.
Alle afgørelser træffes på baggrund af en individuel konkret
vurdering.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om støtte til et forbrugsgode er der brug for:
- at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til
kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau,
herunder evt. indhentning af lægeoplysninger
Når du er bevilget støtte til et forbrugsgode:
-

Øvrige relevante
oplysninger

Du vælger selv, hvilket produkt du ønsker at købe. Du skal
dog sikre dig, at produktet lever op til de krav, der er
beskrevet i bevillingen, og at leverandøren af produktet er en
momsregistreret virksomhed.
Vælger du at købe et dyrere produkt, end der er givet
bevilling til, skal du selv betale merprisen.
Du får ejendomsretten over forbrugsgodet og skal selv sørge
for alle udgifter til drift, reparation og evt. udskiftning.

Kommunen yder ikke hjælp til forbrugsgoder, der indgår i
normalt indbo, fx stole, borde, senge, vaskemaskine,
køkkenmaskiner, smartphones, tablets, computere, sækkestole til
børn, el-cykler, robotstøvsugere, ladcykler mv.
Hvilke forbrugsgoder der betragtes som sædvanligt indbo, vil
ændre sig i takt med den almindelige samfundsudvikling.

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for
forbrugsgoder
Information for medarbejdere
Lovgrundlag

§ 112 og 113 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Kriterier for tildeling af ydelsen:
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Hvad omfatter
indsatsen?

-

Borgeren skal have varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.

-

Forbrugsgodet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige
følger af den nedsatte funktionsevne.

-

Forbrugsgodet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens
daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at
borgeren kan etablere eller bevare sin tilknytning til
arbejdsmarkedet.

-

Særligt omkring el-scootere: disse kan ikke bevilges, hvis
formålet udelukkende er at køre til indkøb, som kan dækkes
ved indkøb via telefon- eller internetbestilling m.v.

Sagsbehandling i relation til forbrugsgoder kan omfatte:
-

Behandling af ansøgning, herunder indhentning af relevante
oplysninger og hjemmebesøg ved behov

-

Konkret, individuel vurdering af borgerens behov for
forbrugsgode

-

Specifikation af krav til egnet standardprodukt

-

Evt. afprøvning

Forbrugsgoder kan f.eks. omfatte:

Kommunens kvalitetsmål

-

El-scooter

-

Almindeligt fodtøj med en forskel i skostørrelse på minimum
2 hele numre

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger
og normer, herunder privatlivets grænser.
Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel
vurdering og i overensstemmelse med gældende lovgivning på
området.
Leverancen er i overensstemmelse med formålet med
bevillingen

Kommunens opfølgning
på bevillingen/indsatsen

Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne.
Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og
personalets observations- og underretningspligt samt gennem
kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).
Bevillingen vurderes efter behov.
Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er
opfyldt.

Godkendt i …

Ringsted Kommune
Myndighedsenheden
Amtstue alle 71
4100 Ringsted
Tel.: +45 57627900
Mail: myndighedsenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

