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FORORD
Denne kvalitetsstandard beskriver de mest almindelige ydelser, som Glostrup Kommune tilbyder på
hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som der er politisk ønske om på
området for:
•

Boligindretning/boligskift, servicelovens § 116

Kvalitetsstandarden henvender sig til både dig som borger i kommunen, ansatte i kommunens
Visitationsenhed, samt kommunale eller private leverandører, der udfører boligindretning.
Kvalitetsstandarden kan give dig eller dine pårørende et overblik over, hvilke ydelser Glostrup Kommune
tilbyder, og hvordan du kan få dem tildelt. Du kan bruge kvalitetsstandarden som en kilde til information
om, hvordan man søger om boligindretning/boligskift. Ved at give svar på disse spørgsmål, giver
kvalitetsstandarden et overblik over kommunens tilbud og praksis på området.
Ansatte i kommunen kan bruge kvalitetsstandarden som retningslinje for det serviceniveau, der er politisk
vedtaget i kommunen.

GENERELT
Hvem kan få hjælp – og til hvad?
Varig nedsat funktionsevne
Du kan få hjælp til boligindretning, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den
daglige tilværelse. Det indebærer, at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af
de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den
nedsatte funktionsevne. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet.
Du kan få hjælp til indretning af din bolig, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som
opholdssted for dig.
I ganske særlige tilfælde, er det ikke muligt at ændre boligen, så den bliver egnet som opholdssted for dig.
Hvis kommunen ikke kan anvise dig en bolig, der dækker dit behov, kan der gives hjælp til dækning af
udgifter til anskaffelse af anden egnet bolig.
Hjælpen anses for nødvendig, når en boligændring eller et boligskift, set i forhold til din funktionsevne,
skønnes at kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper, når du opholder dig
i dit eget hjem. Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er det afgørende, men i hvilken
udstrækning indretningen af boligen hindrer dig i at kunne fungere i dit hjem med din
funktionsnedsættelse.
Vi vil lave en samlet vurdering, som inkluderer alle væsentlige forhold af betydning for sagen, herunder
blandt andet dine sociale og helbredsmæssige forhold.
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Formål med hjælpen
Formålet med hjælp til boligindretning eller skift af bolig er at medvirke til, at du og din familie kan leve et
almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation.
Samtidig skal hjælpen medvirke til at gøre dig mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres
bistand i dagligdagen, ligesom hjælpen også kan være med til at lette andres arbejde, i forhold til den hjælp
du får.
Formålet med hjælp til boligindretning eller skift af bolig er også at medvirke til, at børn med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne får mulighed for at blive i hjemmet hos familien og dermed undgå at blive
anbragt uden for hjemmet.
Endelig skal hjælp til boligindretning eller boligskift medvirke til at gøre boligen bedre egnet som
opholdssted for dig.
Hjælp til boligindretning eller skift af bolig gives efter behov, uden hensyn til dine økonomiske forhold,
indkomst og formue. Hvis du modtager social pension, kan du dog ikke få hjælp til boligskift, medmindre du
har en hjælpeordning efter servicelovens § 96.

Ansøgning om boligindretning
Ansøgning om boligindretning kan ske digitalt. Du kan gå ind på kommunes hjemmeside
http://www.glostrup.dk/hjælpemidler eller på www.borger.dk. Her findes links til ansøgningsskema:
”Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning”.
Du kan også kontakte Hjælpemiddelteamet i Glostrup Kommune.
Kommunalbestyrelsen har fastsat en frist på 3 måneder for, hvornår der senest skal være truffet en
afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal du have besked om, hvornår en afgørelse kan
forventes.

Hjælpens omfang
Hjælp til boligindretning omfatter nødvendig hjælp til ændring og indretning af din bolig. Det er ofte
ændringer inde i boligen, men kan også omfatte opførelse af en tilbygning, når dette skønnes nødvendigt.
Der ydes hjælp til den billigste bedst egnede løsning.
Du kan få hjælp uanset, om du bor til leje, er andelshaver, ejer din bolig, eller du har varigt ophold hos
familie eller andre. Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning i dit sommerhus, kolonihave og lignende.
Der kan ikke ydes hjælp til boligmæssige foranstaltninger, som alene eller overvejende har karakter af
istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.
Hvis et barn har separerede eller fraskilte forældre, vil der kunne gives hjælp til boligindretning i begge
hjem, hvis barnet har samvær med begge forældre.
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Mindre ændringer af boligen
Som regel vil det kun være påkrævet at foretage mindre omfattende ændringer, som fjernelse af dørtrin,
ramper og lignende.
Hvis der er tale om mere omfattende og bekostelige ændringer som om- og tilbygninger, etablering af
elevator og lignende, skal vi vurdere, om det kan være en mere hensigtsmæssig løsning at flytte til en
anden bolig.
Det skal vurderes, om udgifterne til ændringerne er rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele,
og om boligen vil være egnet på længere sigt.

Hvem foretager boligindretning/fritvalgsordningen
Bygherre:
Det er bygningens ejer, som er bygherre og dermed har det endelige ansvar for byggeriet. Kommunen er
forpligtet til at yde råd og vejledning samt føre tilsyn med byggeriet.
Hvis du bor til leje, indhenter kommunen skriftlig tilladelse til at udføre boligindretningen hos udlejer og
laver en skiftlig aftale om efterfølgende reetablering. Kommunen har en generel aftale med flere
boligselskaber i kommunen om, at der kan foretages mindre boligindretning uden skriftlig aftale, mod at
kommunen efterfølgende står for retableringen.
Når kommunen har bevilget hjælp til boligindretning, har du mulighed for at benytte en anden håndværker
end den, som kommunen har valgt. Du har også mulighed for at vælge andre materialer end dem,
kommunen har valgt.
Hvis du bor til leje og ønsker at benytte dig af fritvalg, forudsætter dette at du indgår en aftale med din
udlejer.
Hvis du vælger en anden håndværker end den, kommunen har valgt, og dette medfører en dyrere løsning
end den, som kommunen har bevilget, kan udlejeren nægte lejeren at få foretaget ændring, da der så kun
foreligger kommunegaranti i forhold til retablering for en del af beløbet.
Når du benytter dig af kommunens tilbud:
• Kommunen vælger og laver aftale med de håndværkere, der skal udføre boligindretningen
• Mindre boligændringer som opsætning af greb, fjernelse af dørtrin, opsætning af ramper mm.
udføres af Hjælpemiddelcentret og lokale håndværkere
• Montering af loftlift, døråbnere, hæve/sænke vask og lignende der kræver specialviden, foretages
af de enkelte leverandører
• Ved større boligændringer indhentes tilbud fra flere håndværkere eller arbejdet udbydes i licitation
• Kommunen vælger det billigste tilbud og de billigste egnede materialer
• Kommunen har det fulde ansvar for etableringen af boligindretningen.

Når du benytter dig af fritvalgsordningen til håndværker:
• Du får skriftlig bevilling fra kommunen, hvoraf det vil fremgå, hvilke krav der er til boligindretningen
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•

Du kan højst få dækket udgifter svarende til den pris, som kommunen kunne have fået udført
boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. Denne pris vil fremgå af
bevillingen

•

Det er dit ansvar at sikre, at kravene til boligindretningen opfyldes

•

Det er en betingelse, at håndværkeren har den relevante håndværksmæssige baggrund, er faglært
og er momsregistreret

•
•

Håndværkeren afregner kommunens andel direkte med kommunen
Håndværkeren skal kunne fakturere elektronisk

•

Håndværkeren afregner din andel med dig.

Når du benytter dig af fritvalgsordningen til materialer:
• Du får skriftlig bevilling fra kommunen, hvoraf det vil fremgå, hvilke krav der er til de materialer,
som indgår i boligindretningen
•
•

Det er en betingelse, at de materialer du vælger, opfylder kravene til boligindretningen. Det er dit
ansvar at sikre dette
Du kan højst få dækket udgifter til materialer svarende til kommunens anskaffelsespris. Denne pris
vil fremgå af bevillingen

•

Du har som udgangspunkt ejendomsretten til boligindretningen. I visse tilfælde vil kommunen dog
indgå aftale med dig om tilbagelevering efter brug

•

Håndværkeren afregner kommunens andel direkte med kommunen

•

Håndværkeren afregner din andel med dig

•

Der vil ikke blive taget pant i en eventuel værdiforøgelse af huset opstået som følge af andet
materialevalg.

Frit valg af både håndværker og materialer
• Hvis du både benytter dig af frit valg i forhold til håndværker og materiale, skal det tydeligt fremgå
af fakturaen til kommunen, hvilke materialer der er anvendt.

Reparation og vedligeholdelse
Borgeren skal selv afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af boligindretningen med
mindre andet fremgår af bevillingen.
Ønskes yderligere oplysninger om frit valg kan du kontakte Hjælpemiddelteamet.

Ejendomsret og krav om tilbagelevering
Når kommunen yder hjælp til boligindretning i form af mur- og nagelfaste genstande, vil du få
ejendomsretten til boligindretningen.
Vi kan indgå en aftale om tilbagelevering, hvis både du og kommunen er interesserede i at indgå aftale om
tilbagelevering.

Drift, udskiftning og reparation
Reparation og vedligeholdelse af bevilget boligændring
Du skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af en bevilget
boligændring.
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Der kan i ganske særlige tilfælde gives hjælp til lovpligtige serviceeftersyn og reparation en af boligændring,
hvis det vurderes at være en nødvendig merudgift som følge af funktionsnedsættelsen. Hjælpen gives da
efter servicelovens § 41 eller § 100.
Vi yder hjælp til lovpligtig service, reparation og vedligeholdelse af loftlifte, da det er en boligindretning, der
alene anvendes af hjælperne.
Vi yder hjælp til reparation af boligindretning, hvis det udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko for borger eller
personale.
Forsikring
Der kan ikke stilles krav om, at du skal holde boligindretningen særskilt forsikret. Hvis der sker skade på
boligindretning, kan man undersøge, om skaden kan dækkes af forsikringen.
Hvis ikke dette er tilfældet, skal vi vurdere, om du stadig kan få hjælp efter servicelovens § 116, stk. 1. Hvis
dette er tilfældet, er det kommunen, der dækker udgiften.

Retablering
Ejerbolig
Du kan ikke få dækket udgifter til reetablering efter boligændringer i en ejerbolig.
Hvis vi har indgået en aftale om, at en trappelift eller lignede skal leveres tilbage til kommunen efter endt
brug, vil vi også kunne indgå en aftale om retablering med en beskrivelse af, hvordan retableringen skal ske.
Lejebolig
Du kan få dækket udgifter til retablering efter boligændringer, hvis du bor til leje.
Vi indgår en skriftlig aftale med din udlejer i forbindelse med bevillingen af boligændringen.
Kommunen har en generel aftale med flere boligselskaber i kommunen om, at der kan foretages mindre
boligindretninger uden skriftlig aftale mod, at kommunen står som ansvarlig for retableringen.
Hvis du har benyttet dig af fritvalg og kommunen har indgået aftale om retablering af boligindretningen,
har vi alene pligt til at foretage retablering i forhold til den boligindretning, som kommunen har ydet støtte
til.
Du skal selv afholde de yderligere udgifter til retablering, som er opstået som følge af dit frie valg.
Andelsbolig
Du har ret til at lave ændringer i din bolig, og det vil ofte være reguleret i andelsboligens vedtægter.
Hvis der er begrænsninger i din ret til at fortage ændringer, kan det være relevant at indgå aftale om
retablering i forbindelse med bevilling af en boligændring i lighed med afsnittet om lejeboliger

Pant og tilbagebetalingspligt
Hvis der er ydet hjælp til en boligindretning, og det medfører betydelig værdiforøgelse af din bolig f.eks. i
forbindelse med opførelsen af en tilbygning, kan kommunen stille krav om tilbagebetaling og sikring ved
pant. Værdiforøgelsen fastsættes på baggrund af den offentlige vurdering af ejendommen før og efter
boligændringen.
Du vil få en grundig vejledning om reglerne om pant og tilbagebetalingspligt, hvis det bliver aktuelt.
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Boligskift
I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp til boligindretning ikke er tilstrækkelig til at gøre din bolig egnet
som opholdssted, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig.
Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig som dækker dit behov.
Du kan kontakte Hjælpemiddelteamet og få grundig vejledning om reglerne for hjælp til anskaffelse af en
anden bolig.

Borgerens rettigheder og pligter
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har ret til at møde med en bisidder ved alle samtaler
Du har ret til at give din fuldmagt til en anden, til at varetage dine interesser
Du skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af din sag
Du har ret til aktindsigt i din sag
Du har pligt til at medvirke til at frembringe de oplysninger i sagen, der er nødvendige for at kunne
afgøre hvilken hjælp du er berettiget til
Du har pligt til at lade dig undersøge eller blive indlagt til observation og behandling
Du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for den hjælp du får
Du vil blive partshørt i din sag, hvis vi er i besiddelse af oplysninger om sagens faktiske
omstændigheder, som er til ugunst for dig, og disse oplysninger har væsentlig betydning for
afgørelsen.

Afgørelse
Du har krav på en skriftlig afgørelse, der indeholder:
•
•

Begrundelse for afgørelsen, hvilke oplysninger der ligger til grund for afgørelsen, og hvordan
oplysningerne er vægtet
Klagevejledning med oplysning om tidsfrist i forbindelse med klage over afgørelsen.

Klage
Såfremt du ikke er tilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage mundtligt eller skriftligt.
Klagen skal være Glostrup Kommune i hænde senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Glostrup Kommune er forpligtet til at revurdere en afgørelse ved modtagelse af en klage.
Er der ikke nye oplysninger i sagen, og kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen til Ankestyrelsen i
Ålborg.
Fristen er 4 uger fra Glostrup Kommune modtager klagen til den videresendes til Ankestyrelsen.

Lovgivning
Uddrag af lov om social service § 116.

Side 8 af 20

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for
den pågældende.
Stk. 2. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som
opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke
kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov.
Stk. 3. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig om
personer, der har en hjælpeordning efter § 96.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk.
1 og 2 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i
ejendommen.
Uddrag af ”Vejledning om hjælpemidler, biler og boligindretning” Vejledning nr. 6 til serviceloven af 15. februar
2011.

Mur og nagelfaste ændringer
Boligindretning vedrører mur- og nagelfaste genstande. Som boligindretning anses selve installationen og
den genstand, som for eksempel fastgøres på en særlig måde i mur, loft, væg eller gulv, eller andre
ændringer eller fastgørelse af genstande i en bolig, som hvis de fjernes, vil efterlade synlige og usædvanlige
spor, der ikke er sammenlignelige med sædvanligvis forekommende reparationer i en bolig.
Mere omfattende ændringer af boligen
Ved vurderingen af sager om mere omfattende og bekostelige ændringer, for eksempel hjælp til etablering
af elevator og om- og tilbygninger med henblik på indretning af værelse og lignende, skal kommunen
undersøge, om en mere hensigtsmæssig løsning til afhjælpning af boligforholdene eventuelt kan etableres
ved flytning. Det bør i denne forbindelse tages i betragtning, at boligen skal være egnet til benyttelse
gennem et længere tidsrum, og at udgifterne ved ændringerne må anses for rimelige i forhold til de
opnåede brugsmæssige fordele.
Istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering
Der kan ikke gives hjælp til boligmæssige foranstaltninger, som alene eller overvejende har karakter af
istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.
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YDELSESBESKRIVELSER
Adgangsforhold
Udendørs ramper
Lovgrundlag
Formål

Serviceloven § 116
• At du bliver i stand til at komme ud og ind af din bolig på trods af
niveauforskel ved adgangsforholdene til din bolig og ikke har mulighed
for at få adgang på anden vis end ved etablering af en fast rampe.

Visitationskriterier

De generelle betingelser jf. lov om social service skal være opfyldt:
• en rampe er nødvendig for at udligne niveauforskel ved indgangen til
bolig
• du er kørestolsbruger
• du har svært nedsat gangfunktion, og det er sikkerhedsmæssigt
forsvarligt at færdes på en rampe.

Indhold i ydelsen

Der ydes hjælp til etablering af den billigste og bedst egnede løsning:
• rampe hvor der lægges fliser, eller eksisterende fliser lægges om til en
rampe
• rampe i elefantrist eller aluminium
•
• Rampen er din ejendom, og du er ansvarlig for reparation og
vedligeholdelse
• der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.

Vedligeholdelse og
reparation

Retablering

Der ydes hjælp til retablering i lejeboliger. Hjælpemiddelteamet laver skriftlig
aftale herom med boligselskabet.
Ejer- og andelsboliger: Hvis vi har indgået en aftale om, at rampen skal leveres
tilbage til kommunen efter endt brug, vil der kunne indgås en aftale om
retablering med en beskrivelse af, hvordan retableringen skal ske

Bemærkninger

Der etableres som udgangspunkt kun rampe ved én indgang.
Hældningen på rampen skal være i overensstemmelse med gældende
bygningsreglement.

Døråbnere
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til selvstændigt at komme ud og ind af egen bolig.

Visitationskriterier

De generelle betingelser jf. lov om social service skal være opfyldt:
• at du ikke er i stand til at åbne og lukke din hoveddør/gadedør
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Døråbnere
•
•
•
•
•
•
Indhold i ydelsen

Vedligeholdelse og
reparation

Døråbner monteret på hoveddør/gadedør med dørkontakt, nøglekontakt eller
fjernbetjening.
•
•

Retablering

at du, der er fast kørestolsbruger, og på grund af trange pladsforhold ikke
er i stand til åbne døren
at du har betydeligt nedsat kraft i overekstremiteterne og ikke er i stand til
åbne gadedøren
at du har et væsentlig og dagligt behov for at komme ud
at du ikke har en hjælper, der kan åbne døren
at boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være
egnet på længere sigt.
at der ikke findes andre løsningsmuligheder

Hvis døråbner, der er monteret på din hoveddør, er din ejendom, er du
ansvarlig for reparation og vedligeholdelse, medmindre kommunen ønsker
døråbner retur efter endt brug.
Hvis døråbner er monteret på din gadedør, kan der ydes hjælp til
nødvendige reparationer efter forudgående aftale med
Hjælpemiddelteamet.

Der ydes hjælp til reetablering i lejeboliger. Hjælpemiddelteamet laver skriftlig
aftale herom med boligselskabet.
Ejer- og andelsboliger: Hvis der er indgået en aftale om, at døråbner skal leveres
tilbage til kommunen efter endt brug, vil der kunne indgås en aftale om
retablering med en beskrivelse af, hvordan retableringen skal ske

Bemærkninger

Der ydes som hovedregel kun døråbner på én udgang.

Platforms-lift
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til at selvstændigt at komme ind og ud af egen bolig.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• at en platformslift er nødvendig for, at du kan komme ind og ud af din
bolig
• at du ikke er i stand til at gå på trapper/klare niveauforskelle ved
indgangen til din bolig
• at boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være
egnet på længere sigt
• udgiften til etablering af en platformslift skal være rimelige i forhold til de
opnåede brugsmæssige fordele.

Indhold i ydelsen

Platformslift til brug udendørs eller i trappeopgang.
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Platforms-lift
Vedligeholdelse og
reparation

•
•
•

Retablering

Liften er din ejendom, og du er ansvarlig for reparation og
vedligeholdelse, medmindre kommunen ønsker den retur efter endt brug.
Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.
Det er lovpligtigt at lave et årligt eftersyn på liftene. Eftersyn foretages af
leverandøren for din egen regning, medmindre kommunen ønsker den
retur efter endt brug.

Der ydes hjælp til retablering efter nærmere aftale. Hjælpemiddelteamet laver
skriftlig aftale om retablering med boligselskabet.
Ejer- og andelsboliger: Hvis der er indgået en aftale om, at døråbner skal leveres
tilbage til kommunen efter endt brug, vil der kunne indgås en aftale om
retablering med en beskrivelse af, hvordan retableringen skal ske

Bemærkninger

Ved behov for platforms-lift i en opgang, skal Brandmyndigheden godkende
forholdene og give tilladelse til opsætningen.

Mindre ændringer inde i boligen

Fjernelse/eliminering af dørtrin
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til at færdes sikkert i eget hjem.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• du færdes indendørs med rollator eller kørestol
• du har en usikker gangfunktion, hvor dørtrin udgør en faldrisiko.

Indhold i ydelsen

•
•

Vedligeholdelse og
reparation

•
•

Fjernelse af dørtrin til de rum hvor du kommer i/opholder dig i dagligt.
Hvor det er hensigtsmæssigt løses problemet ved etablering af slisker
etablering af ramper ved dørtrin til hoveddør og ved badeværelse, hvor
det ikke er muligt at fjerne dørtrin.
Du er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse
der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.
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Fjernelse/eliminering af dørtrin
Retablering

Der ydes hjælp til retablering i lejeboliger. Hjælpemiddelteamet laver skriftlig
aftale herom med boligselskabet.
Ejer- og andelsboliger: der ydes ikke hjælp til retablering af dørtrin.

Bemærkninger

Større ændringer inde i boligen
Udvidelse af døråbninger
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til selvstændigt at færdes i egen bolig.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• at du er fast kørestolsbruger og døråbninger i boligen er for smalle til, at
du kan passere hensigtsmæssigt
• at boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være
egnet på længere sigt.

Indhold i ydelsen

•
•
•

Udvidelse af døråbninger, isætning af ny dør og karme
evt. flytning af stikkontakt eller andre installationer
der ydes kun hjælp til de billigst egnede materialer.

Vedligeholdelse og
reparation
Reetablering

•

Du er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse.

Der ydes hjælp til retablering i lejeboliger. Hjælpemiddelteamet laver skriftlig
aftale herom med boligselskabet.
Ejer- og andelsboliger: der ydes ikke hjælp til retablering.

Bemærkninger

Etablering af skydedør
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til at færdes selvstændigt i eget hjem.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
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Etablering af skydedør
•
•
•

at du er fast kørestolsbruger og på grund af trange pladsforhold har svært
ved at åbne/lukke en almindelig dør
en skydedør vil afhjælpe pladsforholdene f.eks. på badeværelse
at boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være
egnet på længere sigt.

Indhold i ydelsen

•
•

Etablering af skydedør
evt. flytning af stikkontakt eller andre installationer.

Vedligeholdelse og
reparation

•
•

Du er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse
der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.

Reetablering

Der ydes hjælp til retablering i lejeboliger. Glostrup Kommune laver skriftlig aftale
herom med boligselskabet.
Ejer- og andelsboliger: der ydes ikke hjælp til retablering af skydedør.

Bemærkninger

Stolelift
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til at færdes selvstændigt i egen bolig.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• at du ikke er i stand til at gå på trapper/klare niveauforskelle i boligen
• at en stolelift er nødvendig, for at du kan færdes indendørs, og at du har
et væsentligt behov for at komme på flere etager
• at boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være
egnet på længere sigt
• Det skal vurderes om du kan indrette dig i stueetagen i din bolig.
• At du selvstændigt kan rejse/sætte dig fra en stolelift
• Stolelift til indendørs niveauforskelle og etageadskillelse.

Indhold i ydelsen
Vedligeholdelse og
reparation

•
•
•

Retablering

Liften er din ejendom, og du er ansvarlig for reparation og
vedligeholdelse, medmindre kommunen ønsker den retur efter endt brug.
der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet
det er lovpligtigt at lave et årligt eftersyn på liftene. Eftersyn foretages af
leverandøren for din egen regning.

Der ydes hjælp til retablering efter nærmere aftale.
Hjælpemiddelteamet laver skriftlig aftale om retablering med boligselskabet.
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Stolelift
Ejer- og andelsboliger: Hvis der er indgået en aftale om, at stolelift skal leveres
tilbage til kommunen efter endt brug, vil der kunne indgås en aftale om
retablering med en beskrivelse af, hvordan retableringen skal ske
Bemærkninger

Ved behov for stolelift i en opgang, skal Brandmyndigheden godkende
forholdene og give tilladelse til opsætningen.

Indretning af badeværelse
Vægmonterede toiletstøtter
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til selvstændigt at klare forflytning til og fra toilet.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• at du er kørestolsbruger og har behov for særlig støtte for at klare
forflytning til og fra toilet
• at du har behov for særlig støtte for selvstændigt at klare at få tøj af og på
ved toiletbesøg
• at du ikke kan afhjælpes med almindelige armlæn monteret på toiletbræt.

Indhold i ydelsen

Toilet og armstøtter, der fås i forskellige udformninger.

Vedligeholdelse og
reparation

Retablering

•
•

Du er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse
der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.

Der ydes hjælp til retablering i lejeboliger. Hjælpemiddelteamet laver skriftlig
aftale herom med boligselskabet.

Bemærkninger

Vaske/tørre toilet
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver selvhjulpen ved toiletbesøg.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• du har problemer med at klare personlig hygiejne i forbindelse med
toiletbesøg
• du har hyppige urinvejsinfektioner.
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Vaske/tørre toilet
Indhold i ydelsen

•
•
•

Vedligeholdelse og
reparation

•
•

Montering af vaske/tørre sæde på eksisterende toilet.
I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte dit toilet
montering af et toilet med vaske/tørre funktion
etablering af strøm og vandforsyning til vaske-/tørretoilettet.
der kan ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale
med Hjælpemiddelteamet
OBS - studs til skyllefunktion skal afkalkes, se brugsvejledning der
medgives ved levering.

Retablering

Der ydes hjælp til retablering efter nærmere aftale.
Hjælpemiddelteamet laver skriftlig aftale om retablering med boligselskabet.

Bemærkninger

Vaske/skylle toilet kan ikke benyttes sammen med bade/bækkenstol.
Der kan være situationer, hvor et vaske-/tørretoilet ikke kan anvendes.

Kørestolsvask - fastmonteret
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til at klare personlig hygiejne ved håndvasken selvstændigt
eller med hjælp.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• at du er fast kørestolsbruger og har behov for at få speciel håndvask, der
er særligt udformet til kørestolsbruger.

Indhold i ydelsen
Vedligeholdelse og
reparation

Håndvask, fastmonteret i individuel tilpasset højde.
• Vasken er din ejendom, og du er ansvarlig for reparation og
vedligeholdelse
• der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.

Reetablering

Der ydes hjælp til retablering af i lejeboliger. Hjælpemiddelteamet laver skriftlig
aftale herom med boligselskabet.
Der ydes ikke hjælp til retablering i andel- og ejerboliger.

Bemærkninger
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Kørestolsvask - Hæve/sænke funktion
Lovgrundlag
Formål

Visitationskriterier

Indhold i ydelsen

Serviceloven § 116.
•
•

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• at du er fast kørestolsbruger og har behov for at få håndvasken sænket
• at der er andre personer i husstanden, der benytter håndvasken, og der
derfor er behov for højdeindstilling.
•
•
•

Vedligeholdelse og
reparation

•
•

Retablering

At du bliver i stand til at klare personlig hygiejne ved håndvasken
at andre personer i husstanden kan benytte håndvasken hensigtsmæssigt.

Håndvask monteret på højde-indstillelig konsol evt. monteret på en
skinne, så den også kan forskydes sidevers
højdeindstillingen kan være hydraulisk eller elektrisk
monteres med flexslager på vand og afløb.
Vasken er din ejendom, og du er ansvarlig for reparation og
vedligeholdelse
der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.

Der ydes hjælp til retablering i lejeboliger. Hjælpemiddelteamet laver skriftlig
aftale herom med boligselskabet.
Der ydes ikke hjælp til retablering i andel- og ejerboliger.

Bemærkninger

Bruseplads/fjernelse af badekar
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til at tage bad selvstændigt eller skabe tilstrækkelige
pladsforhold til hjælper.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt.
• at du har nedsat funktion og balanceproblemer og ikke er i stand til at
benytte badekar eller badekar med badebræt
• det er ikke mulighed for at sidde på badetabuet foran håndvask eller på
toilet og tage bad, eller der mangler afløb i gulvet.
• at boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være
egnet på længere sigt.

Indhold i ydelsen

•
•

Fjernelse af badekar og gulvet retableres. Der opsættes fliser, hvor
badekarret har været
der ydes kun hjælp til de billigste egnede materialer.
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Bruseplads/fjernelse af badekar
Vedligeholdelse og
reparation
Retablering

•

Du er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse.

Der ydes hjælp til retablering af i lejeboliger. Hjælpemiddelteamet laver skriftlig
aftale herom med boligselskabet.

Bemærkninger

Blandingsbatteri/Armatur
Lovgrundlag

Serviceloven § 116.

Formål

At du bliver i stand til selvstændig at betjene vandhaner i køkken og på
badeværelse.

Visitationskriterier

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• at du har nedsat funktion/kraft i den ene hånd og har behov for en-hånds
betjent blandingsbatteri
• at du har nedsat funktion/kraft i den ene hånd og har problemer med at
regulere vandets temperatur og at åbne og lukke for vandet
• at du pga. nedsat kraft ikke er i stand til at betjene en almindelig
vandhane, men har behov for køllegreb. Det vurderes, om det kan være
hensigtsmæssigt at løse problemet ved vandhanegreb.

Indhold i ydelsen

•
•
•

Vedligeholdelse og
reparation

•
•

Retablering

Montering af en-håndbetjent blandingsbatteri med køllegreb i køkken og
håndvask på badeværelse
montering af termostatblandingsbatteri til bruser
der ydes kun hjælp til billigst egnede materialer.
Armaturet er din ejendom, og du er ansvarlig for reparation og
vedligeholdelse
der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.

Der ydes hjælp til retablering i lejeboliger. Hjælpemiddelteamet laver skriftlig
aftale herom med boligselskabet.
Der ydes ikke hjælp til retablering i andel- og ejerboliger.

Bemærkninger

Der ydes ikke hjælp til udskiftning af blandingsbatteri, der kan være svære at
åbne eller lukke pga. dårlig vedligeholdelse.
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Indretning af køkken
Ændring af køkkenbordshøjde
Lovgrundlag
Formål

Visitationskriterier

Indhold i ydelsen

Serviceloven § 116.
•
•

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• Du er fast kørestolsbruger og kan kun udføre daglige aktiviteter i køkkenet
siddende med fri plads under køkkenbord, køkkenvask og komfur
• at du har et væsentlig og dagligt behov for at foretage aktiviteter i
køkkenet
• at boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være
egnet på længere sigt.
•
•
•
•

Vedligeholdelse og
reparation

Retablering

At du bliver i stand til selvstændige at klare daglige aktiviteter i køkkenet
at andre personer i husstande kan benytte køkkenet hensigtsmæssigt.

•
•

Køkkenbord monteres med en fast bordhøjde beregnet til
kørestolsbrugere
etablering af bordkomfur, indbygningsovn og lavbundet køkkenvask
hvis det er muligt, kan der kompenseres for de manglende underskabe
der ydes kun hjælp til de billigst egnede materialer.
Du er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse
der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.

Der ydes hjælp til retablering efter nærmere aftale. Hjælpemiddelteamet laver
skriftlig aftale om retablering med boligselskabet.
Der ydes ikke hjælp til retablering i andel- og ejerboliger.

Bemærkninger

Hæve/sænke køkkenbord
Lovgrundlag
Formål

Visitationskriterier

Serviceloven § 116.
•
•

At du bliver i stand til selvstændigt at klare daglige aktiviteter i køkkenet
at andre personer i husstande kan benytte køkkenet hensigtsmæssigt.

De generelle betingelser, jf. lov om social service skal være opfyldt:
• du er fast kørestolsbruger og kan kun udføre daglige aktiviteter i køkkenet
siddende med fri plads under køkkenbord, køkkenvask og komfur
• det er en betingelse, at der er andre personer i husstanden, der benytter
køkkenet, og at der er behov for højdeindstilling af køkkenbord
• at du har et væsentligt og dagligt behov for at foretage aktiviteter i
køkkenet
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Hæve/sænke køkkenbord
•

at boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være
egnet på længere sigt.

Indhold i ydelsen

•
•
•
•
•

Køkkenbord monteres på højdeindstillelig konsol
installationer monteres med flexslager til vand og afløb
etablering af bordkomfur, indbygningsovn og lavbundet køkkenvask
hvis det er muligt, kan der kompenseres for de manglende underskabe
der ydes kun hjælp til billigst egnede materialer.

Vedligeholdelse og
reparation

•
•

Du er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse
der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter
forudgående aftale med Hjælpemiddelteamet.

Retablering

Der ydes hjælp til retablering efter nærmere aftale. Hjælpemiddelteamet laver
skriftlig aftale om retablering med boligselskabet.
Der ydes ikke hjælp til retablering i andel- og ejerboliger.

Bemærkninger

Der vil ofte være behov for forstærkning af væggen, der skal bære den
højdeindstillelige konsol.
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