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VISITATIONSRETNINGSLINJER
2.6.6 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER til MIDLERTIDIGT BRUG
FORSØGSORDNING
Høje-Taastrup Kommune har fået dispensation til at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder til
borgere, der i en midlertidig periode har en funktionsnedsættelse, som forhindrer dem i at
komme frem og tilbage fra arbejde, følge mindre børn til og fra institution og skole eller købe
ind. Der er givet dispensation for varighedsbegrebet i Servicelovens hjælpemiddel- og
forbrugsgodeparagraf (§§112 og 113).
Kvalitetsstandarden gælder i forsøgsperioden fra 1.1.2016 til 31.8.2017.
Der kan ikke i forsøgsordningen bevilges hjælpemidler, som hører under andre sektorer, som
skole, arbejdsmarked, behandling eller lignende.
Hvem kan få hjælp?
Borgere med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov
for et hjælpemiddel.
Sagsbehandler foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers
behov for hjælpemidler, f.eks. under en samtale eller konkret afprøvning, hvor
den nedsatte funktion vurderes i forhold til borgerens daglige livsførelse. Tildeling
sker på basis af følgende kriterier:








Borgere med fast bopæl i Høje-Taastrup Kommune, eller hvor Høje Taastrup er
handlekommune
Borgere med en midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor
hjælpemidlet:
 i væsentlig grad kan afhjælpe de midlertidige følger af den nedsatte
funktionsevne,
 i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv
Øvrige tilbud og muligheder efter den sociale lovgivning skal være undersøgt
og udtømt. Der kan ikke ydes hjælpemidler til brug i skole eller på
arbejdspladser, hvor det er andre sektorer, der er ansvarlige
Hjælpemidlet træder ikke i stedet for de hjælpemidler, regionen er forpligtet til
at udlevere jævnfør Sundhedsloven. Hjælpemidlet kan være et supplement til
det, der udlånes fra hospitalerne i forbindelse med behandling, og ikke en
erstatning
Hjælpemidlet sætter borgeren i stand til selvstændigt at
 Transportere sig til og fra arbejde
 Klare indkøb
 Følge mindre børn i institution eller skole, hvor alternativet ville være,
at benytte taxa

Ved bevilling lægges der vægt på at finde det billigste og bedst egnede
hjælpemiddel.

Pris
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Hjælpemidler bevilges som et gratis tilbud til borgeren
Levering i forbindelse med bevilling og reparation er gratis for borgeren
Borgeren skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlet
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Hvordan får borgeren besked om afgørelse?






Afgørelsen meddeles mundtligt eller skriftligt til borgeren af sagsbehandler
Hvor borgeren ikke får fuldt medhold gives skriftlig begrundelse og
klagevejledning
Hvor borgeren får medhold sendes bestilling til hjælpemiddeldepotet
Hjælpemiddeldepotet udskriver en låneseddel (afgørelse), som borgeren skal
underskrive
Det skal fremgå af afgørelsen og lånesedlen hvor lang tid, borgeren kan låne
hjælpemidlet

Dokumentation
Sagsbehandler dokumenterer bevillingen i hjælpemiddelsystemet.

Hvilket omfang har ydelsen?
Hjælpemidler ydes som udlån.
Der vil overvejende være tale om, at der benyttes genbrugshjælpemidler, som
findes på Høje-Taastrup Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Der vil typisk være tale om mobilitetshjælpemidler, som f. eks kørestol eller
trehjulet el-scooter
Bevilling af hjælpemidler gælder i en midlertidig periode, som typisk kan være 1-3
måneder.
Udlånshjælpemidler skal leveres tilbage til kommunen, når borgeren ikke længere
har brug for dem og senest når den aftalte periode udløber.

Hvilket indhold har ydelsen?
Rådgivning
Høje-Taastrup Kommune yder rådgivning om valg af hjælpemiddel, samt
instruktion i brugen heraf m.v.
Udlevering af hjælpemidler
Hjælpemiddeldepotet leverer hjælpemidlet.
Tilpasning og instruktion i brug af hjælpemidlet foretages i forbindelse med
udlevering af hjælpemidlet.
Reparation
Hjælpemiddeldepotet reparerer udlånte hjælpemidler, når de går i stykker.
Reparation sker efter bevilling af sagsbehandleren eller hjælpemiddeldepotet. Det
beror på en teknisk vurdering, om der er behov for at udskifte hjælpemidlet.
Vedligeholdelse
Borgeren skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlet.
Hjemtagning af hjælpemidler
Hjælpemiddeldepotet afhenter hjælpemidlet, når borgeren ikke længere har behov
for det og senest når den aftalte periode udløber.

Opgaver der ikke må varetages ifølge kvalitetsstandarden
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Almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlet
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Flytning af møbler
Opbevaringsfaciliteter f.eks. skure, skabe og hylder
Flytning af hjælpemidler i forbindelse med at borger flytter bopæl

Hvem leverer hjælpen
Høje-Taastrup Kommunes Hjælpemiddeldepot.

Krav til leverandøren
Observationspligt af borgerens almene tilstand mv.
Medarbejdere, der er i borgerens hjem, forventes altid at handle på uopsættelige
situationer efter fald, ved sygdom m.v.

Dokumentation
Borgeren kvitterer for modtagelsen af hjælpemidlet på lånesedlen.

Personale







Der stilles ikke krav til depotpersonalets uddannelse
Det er et krav, at medarbejdere, som løser opgaver i borgerens hjem, har den
nødvendige erfaring
Det er et krav, at medarbejdere, som løser opgaver i borgerens hjem, kan
forevise privat straffeattest, som ikke giver anledning til problemer
Det er et krav, at medarbejderen kan kommunikere med borgerne
Det er et krav, at medarbejderen kan give en instruktion i brug af
hjælpemidlerne
Det er et krav, at medarbejderen er bekendt med Høje-Taastrup Kommunes
kvalitetsstandard for ydelsen, og at ydelsen udføres i overensstemmelse med
denne

Mødet med borgeren
Levering af hjælpemidler skal ske inden for det aftalte tidsrum (maksimalt et 3timers interval).

Kvalitetskrav til den leverede hjælp
Det bevilgede hjælpemiddel matcher borgerens behov bedst muligt inden for
rammerne af kommunens serviceniveau.
Dag for levering af hjælpemidlet dokumenteres i hjælpemiddelsystemet.
Udlevering
 Standardhjælpemidler udleveres hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter
bevilling.
 Hjælpemidler, der ikke forefindes på Hjælpemiddeldepotet, udleveres senest
dagen efter hjælpemidlet er hjemkommet til Hjælpemiddeldepotet.
 I uopsættelige situationer leveres hjælpemidlet senest dagen efter bevilling.
 Tidspunkt for levering af bevilgede hjælpemidler aftales mellem borger og
hjælpemiddeldepotet.
 Hjælpemiddeldepotet udleverer en brugervejledning til hydrauliske og
elektriske hjælpemidler.
Reparation
 Reparationer foretages hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter
henvendelse fra borgeren.
 I uopsættelige situationer foretages reparationer samme dag, som borgeren
henvender sig til Hjælpemiddeldepotet.
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Andet
 At 80 % af borgerne er tilfredse med den leverede service.

Relaterede kvalitetsstandarder
2.6.2 Udlånshjælpemidler
3.1.5
Bevilling af udlånshjælpemidler og boligændringer
Høje-Taastrup Kommunes interne retningslinjer for arbejdsgange på
Hjælpemiddeldepotet

Lovhenvisninger



4

Lov om Social Service § 112 og 113 med dispensation for varighedskriteriet.
Kommunen er ikke forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for
hjælpemidler

