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Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler
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 et problem, der medfører varigt nedsat funktionsevne.
- hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe dette.

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 et produkt fra en anden leverandør
end den, kommunen har en aftale med. Hvis det produkt, du
vælger, er dyrere, skal du selv betale merprisen. Hjælpemidlet må
ikke være identisk med det hjælpemiddel, kommunen kan skaffe
til dig.
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 ringe til Myndighedsenheden på tlf. 57 62 79 00.
Du kan forvente at blive kontaktet af en sagsbehandler fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din ansøgning. Sagsbehandleren vil informere dig om det videre forløb.
Faglig vurdering
Før kommunen kan afgøre, om du kan bevilges kropsbårne hjæl-
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pemidler, skal din situation klarlægges og vurderes. Vurderingen
kan foretages i samarbejde med din egen læge eller en speciellæge. 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:

Hvad er dit ansvar?

-

Hvis du har fået en terminalerklæring.

-

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

Det er dit ansvar:
- at opgive relevante oplysninger og medvirke til kommunens
udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger
- at opgive relevante oplysninger og medvirke til den faglige vurdering af din situation.
- at være villig til at afprøve en eventuel livsstilsændring og behandling af problemet.

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
Lovgrundlag

§ 112 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Kriterier for tildeling bevilling af kropsbårne hjælpemidler:

Hvad omfatter indsatsen?

-

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.

Sagsbehandling kan omfatte:
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-

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

-

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 efter behov
Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er
opfyldt.
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