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Værd at vide til dig som borger
HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING (2.6.1 – 2.6.5)
Hvad er formålet?
Høje-Taastrup Kommune lægger vægt på at du kan leve et så normalt og
selvstændigt liv som muligt. Formålet med hjælpemidlerne og boligindretningen
er, at du kan få mulighed for en væsentlig lettelse i din hverdag.

Hvem kan få hjælp?
Hjælpemidler og boligindretning er til dig med en varig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, der har behov for et hjælpemiddel.
Nødkald er til dig som ikke bor på plejecenter, som er i risiko for at komme i nød
og ude af stand til at tilkalde hjælp på anden vis end via et nødkald.

Hvad indgår i hjælpen?
Udlånshjælpemidler
I forbindelse med lån af hjælpemidler får du råd og vejledning i brugen af disse.
Det kan f.eks. være rollator og kørestol.
Nødkald
Mest almindeligt får du udleveret en alarmknap til at bære om halsen. Hvis du
pludselig kommer i nød, kan du trykke på knappen og alarmopkaldet går direkte
til en alarmcentral.
Kropsbårne hjælpemidler
Her kan bl.a. nævnes:
 Diabeteshjælpemidler
 Stomi.- og inkontinenshjælpemidler
 Ortopædiske fodtøj og indlæg
 Bleer
 Kompressionsstrømper
 Brystproteser
 Korsetter
 Bandager
 Parykker
Handicapbiler
Hvis du har et særligt behov, er der mulighed for hjælp til indkøb og finansiering
af en bil.
Boligindretning og hjælp til anskaffelse af anden bolig
Du kan få vejledning og hjælp til nødvendig boligindretning, f.eks. opsætning af
greb på badeværelse eller fjernelse af dørtrin.

Hvordan søger du om hjælp?
Hvis du får behov for hjælp, kan du selv, dine pårørende, læge, hospital eller
andre, som du har givet lov, kontakte Myndighedsteamet på Rådhuset, telefon. 43
59 17 00 eller e-mail hjaelpemiddelteam@htk.dk

1

Kvalitetsstandarder
Godkendt i Byrådet d.19.12.2017

Hvem udfører hjælpen?
Udlånshjælpemidler
Du kan benytte Høje-Taastrup Kommunes Hjælpemiddeldepot, eller selv vælge en
leverandør.
Kropsbårne hjælpemidler
Der er frit leverandørvalg på dette område.
Handicapbiler
Du vælger selv bilforhandler og specialværksted.
Boligindretning og hjælp til anskaffelse af anden bolig
Du eller din sagsbehandler kan rekvirere håndværkere eller rådgivere efter
nærmere aftale.

Hvornår igangsættes hjælpen?
Hjælpen startes op hurtigst muligt efter bevilling alt afhængig af, hvilken ydelse
og hvilke hjælpemidler, der er tale om.

Yderligere information
Hjælpen ydes i overensstemmelse med §§ 112, 113, 114, 116 i lov om social
service.
Du kan læse mere om alle kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside
samt takster på ydelser med brugerbetaling.
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