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Indledning
.
Hvad er kvalitetsstandarderne?

Dine egne ressourcer inddrages, så aktivitet og
træning indgår i indsatsen i størst muligt omfang
med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Du
støttes derved til fortsat at udnytte dine egne
ressourcer og muligheder.

Kvalitetsstandarderne beskriver den ydelse, du kan
få fra Myndighed for Hjælpemidler og APV i
Holstebro Kommune. Det er Social- og
Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune, der
fastsætter serviceniveauet.

Ydelserne har til formål at understøtte, at du så vidt
muligt bevarer muligheden for at leve et
selvstændigt og meningsfuldt liv.

Kvalitetsstandarderne er på den måde grundlaget
for, at Myndighed kan træffe afgørelser, som
afspejler gældende lovgivning og de politiske
beslutninger. De skal sikre en sammenhæng
mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de
ydelser, der leveres til borgerne af de kommunale
og private leverandører.

Myndighed for Hjælpemidler og APV giver også råd
og vejledning til personalet på sundhedsområdet i
arbejdspladsvurderinger (APV) og bevilger de
nødvendige arbejdsredskaber hertil.

Praktiske informationer

Kvalitetsstandarderne er derfor et redskab, som
bruges i det daglige arbejde i forbindelse med
visitation og levering af hjælpemidler til borgerne.

Her i kataloget kan du læse beskrivelser af
indsatsområderne inden for Myndighed for
Hjælpemidler og APV.

Kvalitetsstandarderne er gældende fra 2022. De
revideres en gang årligt.

For yderligere information om sagsbehandlingen og
det vedtagne serviceniveau for Hjælpemidler i
Holstebro Kommune henviser vi til hjemmesiden
www.holstebro.dk/krop
eller kontakt Myndighed på tlf. 96114910.

Hjælpemidler
Myndighed for Hjælpemidler og APV har til opgave
at bevilge hjælpemidler ud fra dit behov og
forudsætninger, og i samarbejde med dig og dine
pårørende (evt. bisidder, ven m.v.).

Med venlig hilsen
Jens Kristian Hedegaard

Myndighed for Hjælpemidler og APV er et center
under Social- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro
Kommune. Centret består af en række visitatorer,
som er faguddannede personer, der sammen med
dig vurderer dine behov og eventuelle muligheder
for hjælp. Det kan være i forbindelse med fysisk og
psykisk sygdom, svækkelse eller handicap.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Holstebro Kommune
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1. Genbrugshjælpemidler
§ 112
Hvorfor Genbrugshjælpemidler?
Genbrugshjælpemidler skal fremme dine
muligheder for aktivitet, så du kan klare dig så
selvstændigt som muligt – under hensyntagen til
gældende lovgivning (Lov om social service § 112
og Lov om retssikkerhed § 3-5) og serviceniveau.
’Genbrugshjælpemidler’ er rettet mod alle borgere i
Holstebro Kommune, som opfylder betingelserne i
Lov om Social Service for bevilling af hjælpemidler.
Det betyder, at bevilling af genbrugshjælpemidler
skal kompensere for en permanent
funktionsnedsættelse og være en væsentlig lettelse
i hverdagen.
Formålet er, at du bevarer en så selvstændig
levevis som muligt.

Visitationen til genbrugshjælpemidler sker
telefonisk eller ved hjemmebesøg af en visitator.
Visitatoren indhenter til sagens behandling
relevante oplysninger fra læger, terapeuter, juridisk
team med flere. Visitator foretager også relevante
undersøgelser, opmålinger og tests, såsom
gangtest, til sagens behandling. Hvis der er
usikkerhed om serviceniveau, lovgivning,
genbehandlinger af klager og lignende, behandles
ansøgningen af centerlederen og en jurist.

Hvad kan bevilges?
Genbrugshjælpemidler er til udlån, som for
eksempel en kørestol, rollator, plejeseng,
badebænk m.v. Når du ikke har brug for
hjælpemidlet mere, skal du aflevere det tilbage.
Når vi træffer afgørelse, er det på grundlag af en
konkret og individuel vurdering, hvor din
livssituation er i centrum. Sagsbehandlingen sker
med afsæt i den rehabiliterende tanke og i et
samarbejde med dig, dine pårørende,
samarbejdspartnere og andre sektorer.

Der bevilges i øvrigt i overensstemmelse med
Holstebro Kommunes indkøbsaftaler.

Hvordan og hvornår?
Du kan ansøge om ’hjælpemidler’ på mail
visitation@holstebro.dk eller pr. telefon på 9611
4910

Undtaget er:


bevilling af hjælpemidler, der skal
kompensere for en midlertidig
funktionsnedsættelse.



bevilling af behandlingsredskaber.



hjælpemidler anskaffet, inden bevillingen
foreligger.



bevilling af hjælpemidler, der ikke er en
væsentlig lettelse i hverdagen.



bevilling af hjælpemidler, der er relateret til
din arbejdsplads eller uddannelsesinstitution.



hjælpemidler som formodes at være en
forudsætning for at kunne varetage opgaven
på den enkelte institution.

Hvis vi vurderer, at du ikke er berettiget til ydelsen,
fremsender vi et skriftligt afslag og en
ankevejledning, hvis du måtte ønske det.
Vi foretager reparation og udskiftning af
hjælpemidlet samt råd og vejledning om frit valg på
området. Genbrugshjælpemidler bliver leveret rene
og funktionsdygtige til dig. Hjælpemidler bevilget
efter § 112 er med frit valg i forhold til leverandør
på det enkelte produkt.
Du får ydelsen leveret af autoriserede
ergoterapeuter eller fysioterapeuter, der er ansat
ved Myndighed for Hjælpemidler og APV i Holstebro
Kommune. Sagsbehandlingen foregår på hverdage
og efter aftale med dig.
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Hvad koster det?

Holstebro Kommunens har nogle
kvalitetsmål på området:

Du kan få bevilget hjælpemidler uden udgift uanset
dit indtægtsforhold. Du har mulighed for selv at
anskaffe hjælpemidlet efter reglerne for frit valg.
Det kan betyde en udgift for dig, som svarer til
differencen af prisen på det bedste og billigst
egnede produkt. Du skal selv afholde udgifter til
almindelig vedligeholdelse og drift.
Der er nogle særlige forhold, der gælder for
bevillingen. Herunder at du skal være motiveret for
ydelsen og skal, så vidt det er muligt, og i
samarbejde med Visitator sætte målbare mål for
ydelsen. Du eller din værge skal også medvirke til
oplysning af sagen, ligesom du eller din værge skal
oplyse om faktorer, der kan bevirke, at du ikke
længere er berettiget til den bevilgede ydelse.

5



Afgørelsen skal træffes på grundlag af en konkret
og individuel vurdering, hvor din livssituation er i
centrum.



Sagsbehandlingen sker i et samarbejde med dig,
dine pårørende, samarbejdspartnere og andre
sektorer.



Sagsbehandlingen foregår med afsæt i den
rehabiliterende tankegang.



De udmeldte sagsbehandlingstider overholdes.
Standby tid modregnes. Standby tid kan være, at
sagsbehandlingen afventer lægestatus,
færdigbehandlingsdato, gennemførsel af et
genoptræningsforløb, afprøvningsperioder,
sygehusindlæggelser og lignende.



Genbrugshjælpemidler er rene og
funktionsdygtige ved levering hos dig.

Sagsbehandlingstider og
klageadgang:


Afgøres indenfor 5 arbejdsdage: Akutte sager
såsom trykaflastende foranstaltninger,
nødkald/elektroniske låse og udskrivning til eget
hjem fra midlertidige pladser eller akutpladser.



Afgøres inden 30 arbejdsdage: Hjælpemidler, der
indgår i personlig daglig livsførelse såsom
kørestole, el-kørestole, siddestillingsanalyser,
toiletforhøjere, badebænke, bækkenstole, tilbage
på arbejdsmarked etc.



Afgøres indenfor 5 måneder: Hjælpemidler, der
indgår i daglig livsførelse, det kan være
arbejdsstole, kørestole, ramper etc.

Sagsbehandlingstiderne omhandler alene
tidspunktet for sagsbehandlingens afgørelse og ikke
selve leveringen af hjælpemidlet, hvis vi finder dig
berettiget.
Vores visitator henvender sig efter behov til dig for
at følge op på indsatsen eller opfordrer dig til selv
at henvende dig, hvis grundlaget for bevilling af
ydelsen ændrer sig.
Du kan klage over afgørelsen. Din klagefrist er 4
uger, fra du modtager afgørelsen. Du skal indsende
klagen til Myndighed. Når vi har modtaget klagen,
revurderer vi afgørelsen. Hvis vi fastholder
afgørelsen, videresender vi sagen til Ankestyrelsen.
Såfremt du ønsker at klage over håndteringen af
sagsbehandlingen, bedes du rette henvendelse til
Myndighed for Hjælpemidler og APV.
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2. Personlige hjælpemidler
§ 112
Hvorfor Personlige Hjælpemidler?
’Personlige Hjælpemidler’ skal fremme dine
muligheder for aktivitet, så du kan klare dig så
selvstændigt som muligt – under hensyntagen til
gældende lovgivning (Lov om social service §§ 112
og Lov om retssikkerhed § 3-5) og serviceniveau.
’Personlige Hjælpemidler’ er rettet mod alle borgere
i Holstebro Kommune, som opfylder betingelserne i
Lov om Social Service for bevilling personlige
hjælpemidler.
Det betyder, at bevillingen af personlige
hjælpemidler skal kompensere for en permanent
funktionsnedsættelse og være en væsentlig lettelse
i hverdagen.
Formålet er, at du bevarer en så selvstændig
levevis som mulig.

Hvad kan bevilges?
Et personligt hjælpemiddel betyder, at det er dit.
Eksempler på et personligt hjælpemiddel kan være
proteser, parykker, stomi eller ortopædisk fodtøj.
Når vi træffer afgørelse, er det på grundlag af en
konkret og individuel vurdering, hvor din
livssituation er i centrum. Sagsbehandlingen sker
med afsæt i den rehabiliterende tanke og i et
samarbejde med dig, dine pårørende,
samarbejdspartnere og andre sektorer.

Der bevilges i øvrigt i overensstemmelse med
Holstebro Kommunes indkøbsaftaler.
Ansøgninger, hvor der er usikkerhed om
serviceniveau, lovgivning, genbehandlinger af
klager og lignende, behandles i samarbejde med
sektionsleder og en jurist.

Undtaget er:


bevilling af hjælpemidler, der skal
kompensere for en midlertidig
funktionsnedsættelse.



bevilling af behandlingsredskaber.



hjælpemidler som er købt inden bevillingen
søges.



bevilling af hjælpemidler, der ikke er en
væsentlig lettelse i hverdagen.

Hvordan og hvornår?
Du skal ansøge om ’Personlige Hjælpemidler’
digitalt på Borger.dk. Ansøgning om arm- eller
benprotese sker dog via læge på sygehuset.
Hvis vi vurderer, at du ikke er berettiget til ydelsen,
fremsender vi et skriftligt afslag og en
ankevejledning.

Visitationen til personlige hjælpemidler sker
telefonisk, elektronisk eller ved hjemmebesøg af en
fysioterapeut eller ved fremmøde hos
fysioterapeuten. Fysioterapeuten/sagsbehandleren
indhenter til sagens behandling relevante
oplysninger fra læger, terapeuter, juridisk team
med flere. Fysioterapeuten foretager også relevante
undersøgelser og tests til sagens behandling.

Vi giver råd og vejledning om frit valg på området.
Vi rådgiver ligeledes om eksempelvis ergonomi,
livsførelse og indretning i forbindelse med visitation
af ben- og armproteser.
Du får ydelsen leveret af autoriserede
fysioterapeuter eller administrativt personale, der er
ansat ved Myndighed for Hjælpemidler og APV i
Holstebro Kommune. Levering foregår i tidsrummet
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mellem kl. 8.00-16.00 på hverdage i samarbejde
med Center for Træning og/eller i samarbejde med
Center for Kommunikation.

Sagsbehandlingstider og klageadgang:
Ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler og armog benproteser afgøres inden 4 uger.
Sagsbehandlingstiderne omhandler alene
tidspunktet for sagsbehandlingens afgørelse, hvis vi
finder dig berettiget.

Hvad koster det?
Du kan få bevilget hjælpemidler og proteser uden
udgift uanset dit indtægtsforhold. Der er dog en
egenbetaling på ortopædisk fodtøj. Du har frit
leverandørvalg, men forlanger den valgte
leverandør en højere pris for hjælpemidlet, skal du
selv betale merudgiften. Det er muligt at foretage
tilkøb til proteser.

Vores fysioterapeut henvender sig efter behov til
dig for at følge op på ydelsen, eller opfordrer dig til
selv at henvende dig, hvis grundlaget for bevillingen
af indsatsen ændrer sig.
Du kan klage over afgørelsen. Din klagefrist er 4
uger, fra du modtager afgørelsen. Du skal indsende
klagen til Myndighed. Når vi har modtaget klagen,
revurderer vi afgørelsen. Hvis vi fastholder
afgørelsen, videresender vi sagen til Ankestyrelsen.

Holstebro Kommune har nogle
kvalitetsmål på området:


Afgørelsen skal træffes på grundlag af en konkret
og individuel vurdering, hvor din livssituation er i
centrum.



Sagsbehandlingen sker i et samarbejde med dig,
dine pårørende, samarbejdspartnere og andre
sektorer.



Sagsbehandlingen foregår med afsæt i den
rehabiliterende tankegang.



De udmeldte sagsbehandlingstider overholdes.
Standby tid modregnes. Standby tid kan være, at
sagsbehandlingen afventer lægestatus,
færdigbehandlingsdato, gennemførsel af et
genoptræningsforløb, afprøvningsperioder,
sygehusindlæggelser, kørekort krav og lignende.

Såfremt du ønsker at klage over håndteringen af
sagsbehandlingen, bedes du rette henvendelse til
centerlederen for Myndighed for Hjælpemidler og
APV.
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3. Forbrugsgoder
- § 113
Hvorfor Forbrugsgoder?

Undtaget er:

Bevillingen af forbrugsgoder skal fremme dine
muligheder for aktivitet, så du kan klare dig så
selvstændigt som muligt – under hensyntagen til
gældende lovgivning (Lov om social service §§ 113,
Lov om retssikkerhed § 3-5) og serviceniveau. Alle
borgere i Holstebro Kommune, som opfylder
betingelserne i Lov om Social Service §112 og
herefter også opfylder betingelserne for bevilling
forbrugsgoder, kan modtage ydelsen.
Formålet er, at du bevarer en så selvstændig
levevis som muligt.



bevilling af behandlingsredskaber.



bevilling af kropsbårne hjælpemidler.



bevilling af forbrugsgoder, der ikke er en
væsentlig lettelse i hverdagen.



bevilling af forbrugsgoder, der er relateret til
arbejdsplads eller uddannelsesinstitution.



forbrugsgoder som formodes at være en
forudsætning for at kunne varetage
opgaven på den enkelte institution.



forbrugsgoder der indgår i sædvanligt
indbo - for eksempel stole, borde, senge,
telefoner, robotstøvsugere og lignende.



udgifter til drift, rengøring og vedligehold.



udgifter til reparation af forbrugsgodet.



udskiftning af forbrugsgodet.

Hvad kan bevilges?
Når vi taler om et forbrugsgode, kan det
eksempelvis være en 3-hjulet ladcykel eller et elkøretøj som en el-scooter eller en 3-hjulet
benzindreven knallert. Der er imidlertid forskel på
forbrugsgoder og sædvanligt indbo, hvor sædvanligt
indbo er forbrugsgoder, som normalt findes i et
hvert hjem. Eksempler på dette er stole,
computere, mobiltelefoner, robotstøvsugere, elcykler og almindelige køkkenmaskiner. Der kan ikke
søges om tilskud til sædvanligt indbo. Hvilke
forbrugsgoder der indgår i sædvanligt indbo, vil
løbende ændres i takt med den almindelige
samfundsudvikling.

Hvordan og hvornår?
Du kan ansøge om ’forbrugsgoder’ på mail
visitation@holstebro.dk eller pr. telefon på 9611
4910
Hvis vi vurderer, at du ikke er berettiget til
forbrugsgodet, fremsender vi et skriftligt afslag og
ankevejledning, hvis du ønsker at klage over
afgørelsen.

Når vi træffer afgørelse, er det på grundlag af en
konkret og individuel vurdering, hvor din
livssituation er i centrum. Sagsbehandlingen sker
med afsæt i den rehabiliterende tanke og i et
samarbejde med dig, dine pårørende,
samarbejdspartnere og andre sektorer.

Vi foretager råd og vejledning om indkøb af
forbrugsgodet.
Du får ydelsen leveret af autoriserede
ergoterapeuter eller fysioterapeuter, der er ansat
ved ’Myndighed Hjælpemidler og APV – Holstebro
Kommune’. Sagsbehandlingen foregår på hverdage
og efter aftale med dig.

Visitationen til forbrugsgoder sker telefonisk,
elektronisk eller ved hjemmebesøg af en Visitator.
Visitatoren indhenter til sagens behandling
relevante oplysninger fra læger, terapeuter, juridisk
team med flere. Visitator foretager også relevante
undersøgelser og tests, såsom gangtest, til sagens
behandling. Hvis der er usikkerhed om
serviceniveau, lovgivning, genbehandlinger af
klager og lignende, behandles ansøgningen af
sektionsledere og en jurist.
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Hvad koster det?

Holstebro Kommunens har nogle
kvalitetsmål på området:

Du får som udgangspunkt et tilskud svarende til 50
% af prisen på et standardprodukt af den
pågældende art. Der kan dog kun ydes økonomisk
kompensation, hvis produktprisen overstiger kr.
500 (Lovbestemt procentsats og pris).
Et forbrugsgode, som vi vurderer, udelukkende
fungerer som et hjælpemiddel for dig, bevilges som
et genbrugshjælpemiddel og leveres så vidt muligt
tilbage til Holstebro Kommunes hjælpemiddeldepot.
Hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør et
dyrere forbrugsgode end et almindligt
standardprodukt, eller hvis en særlig indretning er
nødvendig, betaler Holstebro Kommune de
nødvendige merudgifter.
Du skal selv dække udgiften til drift, vedligehold,
reparation og genanskaffelse.
Der er nogle særlige forhold, der gælder for
bevillingen. Herunder at du skal være motiveret for
ydelsen og skal, så vidt det er muligt, i samarbejde
med visitator sætte målbare mål for ydelsen. Du
eller din værge skal også medvirke til oplysning af
sagen, ligesom du eller din værge skal oplyse om
faktorer, der kan bevirke, at du ikke længere er
berettiget til den bevilgede ydelse.
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Afgørelsen skal træffes på grundlag af en konkret
og individuel vurdering, hvor din livssituation er i
centrum.



Sagsbehandlingen sker i et samarbejde med dig,
dine pårørende, samarbejdspartnere og andre
sektorer.



Sagsbehandlingen foregår med afsæt i den
rehabiliterende tankegang.



De udmeldte sagsbehandlingstider overholdes.
Standby tid modregnes. Standby tid kan være, at
sagsbehandlingen afventer lægestatus,
færdigbehandlingsdato, gennemførsel af et
genoptræningsforløb, afprøvningsperioder,
sygehusindlæggelser og lignende.



Forbrugsgoderne, der kan være et
genbrugshjælpemiddel, er rene og
funktionsdygtige ved levering hos dig.



At alle bevillinger/afslag sker i overensstemmelse
med gældende lovgivning.

Sagsbehandlingstider og
klageadgang:

Du kan klage over afgørelsen. Din klagefrist er 4
uger, fra du modtager afgørelsen. Du skal indsende
klagen til Visitationen. Når vi har modtaget klagen,
revurderer vi afgørelsen. Hvis vi fastholder
afgørelsen, videresender vi sagen til Ankestyrelsen.

Sager afgøres indenfor 5 måneder, i forhold til
forbrugsgoder der indgår i daglig livsførelse, det
kan være el-køretøjer, rollatorer, små
hjælpemidler, hvilestole med katapultsæde.

Såfremt du ønsker at klage over håndteringen af
sagsbehandlingen, bedes du rette henvendelse til
centerlederen for Myndighed for Hjælpemidler og
APV.

Sagsbehandlingstiderne omhandler alene
tidspunktet for sagsbehandlingens afgørelse og ikke
selve leveringen af hjælpemidlet, hvis vi finder dig
berettiget.
Vores visitator henvender sig efter behov til dig for
at følge op på indsatsen eller opfordrer dig til selv
at henvende dig, hvis grundlaget for bevilling af
ydelsen ændrer sig.
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4. Midlertidige hjælpemidler
§ 113B
Hvorfor Midlertidige Hjælpemidler?

også, om anden lovgivning kan anvendes i den
midlertidige periode.

Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til
hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset
periode til dig med en midlertidig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne med afsæt i Lov om social
service §§ 113 B og Lov om retssikkerhed § 3-5.

Undtaget er:

At der har været ydet midlertidig støtte efter
servicelovens § 113 B ud fra en vurdering af, at din
funktionsnedsættelse er midlertidig, er ikke til
hinder for, at der efterfølgende kan ydes støtte
efter bestemmelserne i §§ 112 eller 113 om
hjælpemidler eller forbrugsgoder til dig, hvis
funktionsnedsættelsen senere viser sig at være
varig.
Hvis din funktionsnedsættelse allerede fra
begyndelsen af forløbet kan anses som varig, skal
der ydes støtte efter servicelovens §§ 112 eller 113
om hjælpemidler eller forbrugsgoder til borgere
med varige behov (se afsnit 1-3).



bevilling af behandlingsredskaber og
hjælpemidler som skal udleveres af sygehuset
i forbindelse med en operation.



bevilling af forbrugsgoder/hjælpemidler, der
er relateret til din arbejdsplads eller
uddannelsesinstitution.



forbrugsgoder/hjælpemidler som formodes at
være en forudsætning for at kunne varetage
opgaven på den enkelte institution.



forbrugsgoder/hjælpemidler der indgår i
sædvanligt indbo - eksempelvis stole, borde,
senge, telefoner, robotstøvsugere og lignende.



bevilling af forbrugsgoder/hjælpemidler,
der ikke er væsentligt lettelse i hverdagen

Hvordan og hvornår?

Midlertidige hjælpemidler er rettet mod alle borgere
i Holstebro Kommune, som opfylder betingelserne
for støtte i § 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1. som er
at man skal have en varig lidelse og et varigt
nedsat funktionsniveau.

Du kan ansøge om ’midlertidige hjælpemidler’ på
mail visitation@holstebro.dk eller pr. telefon på
9611 4910.
Hjælpemidlet bevilges som et
genbrugshjælpemiddel og leveres fra Holstebro
Kommunes hjælpemiddeldepot. Ydelsen gælder alle
typer af hjælpemidler, det vil sige såvel
engangshjælpemidler som genbrugshjælpemidler.

Midlertidige standard hjælpemidler kan udlånes i en
tidsbegrænset periode efter en udskrivelse fra
sygehuset, der hvor de kan afhjælpe følgerne af en
midlertidig nedsat funktionsevne, så du
selvstændigt kan udføre basale daglige gøremål i
hjemmet. Derudover kan midlertidige hjælpemidler
udlånes tidsbegrænset som led i et
rehabiliteringsforløb i kommunalt regi, når de kan
fremme kontakten til arbejdsmarkedet, uddannelse
og/eller sociale relationer. Formålet med indsatsen
er, at du bevarer en så selvstændig levevis som
muligt i perioden med en midlertidig
funktionsnedsættelse.

Hvis vi vurderer, at du ikke er berettiget til ydelsen,
fremsender vi et skriftligt afslag og en
ankevejledning, hvis du ønsker at klage over
afgørelsen.
Visitationen sker telefonisk, elektronisk eller ved
hjemmebesøg af en visitator. Visitatoren indhenter
relevante oplysninger fra læger, terapeuter, juridisk
team med flere til sagens behandling. Visitatoren
foretager også relevante undersøgelser og tests,
såsom gangtest til sagens behandling. Ansøgninger,
hvor der er usikkerhed om serviceniveau,
lovgivning, genbehandlinger af klager og lignende,
behandles af sektionsleder og jurist.

Hvad kan bevilges?
Et midlertidigt hjælpemiddel betyder, at det er til en
begrænset periode. Eksempler på midlertidige
hjælpemidler er rollatorer, nødkald, el-køretøjer og
kørestole.

Autoriserede ergoterapeuter eller fysioterapeuter
ansat ved Myndighed for Hjælpemidler og APV
leverer indsatsen til dig. Sagsbehandlingen foregår
på hverdage og efter aftale med dig.

Når vi træffer afgørelse, er det på grundlag af en
konkret og individuel vurdering, hvor din
livssituation er i centrum. Sagsbehandlingen sker
med afsæt i den rehabiliterende tanke og i et
samarbejde med dig, dine pårørende,
samarbejdspartnere og andre sektorer. Vi vurderer
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Hvad koster det?



Hjælpemidlet kan du låne i op til 3 mdr. Støtten er
uden egenbetaling for dig. Der kan alene ydes
støtte til det pågældende hjælpemiddel eller
forbrugsgode én gang inden for samme
tidsbegrænsede periode. Der kan udlånes
hjælpemidler midlertidigt, hvor andre lovgivninger
ikke kan anvendes.

Sagsbehandlingstider og
klageadgang:
Sager afgøres indenfor 5 arbejdsdage.
Sagsbehandlingstiderne omhandler alene
tidspunktet for sagsbehandlingens afgørelse og ikke
selve leveringen af hjælpemidlet, hvis vi finder dig
berettiget.

Der er nogle særlige forhold, der gælder for
bevillingen. Herunder at du skal være motiveret for
ydelsen og skal, så vidt det er muligt, i samarbejde
med visitator sætte målbare mål for ydelsen. Du
eller din værge skal også medvirke til oplysning af
sagen, ligesom du eller din værge skal oplyse om
faktorer, der kan bevirke, at du ikke længere er
berettiget til den bevilgede ydelse.

Vores personale ved Myndighed for Hjælpemidler og
APV henvender sig efter behov til dig for at følge op
på indsatsen.
Du kan klage over afgørelsen. Din klagefrist er 4
uger, fra du modtager afgørelsen. Du skal indsende
klagen til Myndighed. Når vi har modtaget klagen,
revurderer vi afgørelsen. Hvis vi fastholder
afgørelsen, videresender vi sagen til Ankestyrelsen.

Holstebro Kommune har nogle
kvalitetsmål på området:


Afgørelsen skal træffes på grundlag af en konkret
og individuel vurdering, hvor din livssituation er i
centrum.



Sagsbehandlingen sker i et samarbejde med dig,
dine pårørende, samarbejdspartnere og andre
sektorer.



Sagsbehandlingen foregår med afsæt i den
rehabiliterende tankegang.

Midlertidige hjælpemidler, der kan være
genbrugshjælpemidler, er rene og
funktionsdygtige ved levering hos dig.

Såfremt du ønsker at klage over håndteringen af
sagsbehandlingen, bedes du rette henvendelse til
centerlederen for Myndighed for Hjælpemidler og
APV.
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5. Støtte til køb af bil
§ 114
Hvorfor Støtte til køb af bil?

Hvis vi vurderer, at du ikke er berettiget til ydelsen,
fremsender vi et skriftligt afslag og en
ankevejledning, hvis du ønsker at klage over
afgørelsen.
Vi giver råd og vejledning ift. valg af bil, køb af
ekstraudstyr, fritvalg mm.

Støtte til køb af bil skal fremme dine muligheder for
aktivitet, så du kan klare dig så selvstændigt som
muligt – under hensyntagen til gældende lovgivning
(Lov om social service § 114, Lov om retssikkerhed
§ 3-5) og serviceniveau. ’Støtte til køb af bil’ er
rettet mod alle borgere i Holstebro Kommune, som
opfylder betingelserne i Lov om Social Service for
bevilling af støtte til køb af bil.

Du får ydelsen leveret af autoriserede
ergoterapeuter eller fysioterapeuter, der er ansat
ved ’Myndighed Hjælpemidler og APV – Holstebro
Kommune’. Sagsbehandlingen foregår på hverdage
efter aftale med dig.

Formålet er, at du bevarer en så selvstændig
levevis som muligt.

Hvis grundlaget for bevilling af ydelsen ændrer sig,
skal du huske at henvende dig til Myndighed for
Hjælpemidler og APV.

Hvad kan bevilges?
Når vi træffer afgørelse, er det på grundlag af en
konkret og individuel vurdering, hvor dit
funktionsniveau, kørselsbehov og andre
kørselsordninger tages i betragtning.
Sagsbehandlingen sker med afsæt i den
rehabiliterende tanke og i et samarbejde med dig,
dine pårørende, samarbejdspartnere og andre
sektorer.

Hvad koster det?
Holstebro Kommune yder et lån til køb af billigst
egnede bil. Dit indkomstgrundlag er afgørende for,
hvor stort en del af lånet du skal afdrage over 8 år
(lovbestemt årrække). Særlig indretning ydes som
et tilskud og er uden udgift for dig. Du kan foretage
et merkøb. Du afholder selv udgifter til forsikring,
drift og almindeligt vedligehold af bilen.

Undtaget er:




Der er nogle særlige forhold, der
gælder for bevillingen

Bevilling af støtte til køb af bil, der skal
kompensere for en midlertidig
funktionsnedsættelse.

Du skal medvirke til oplysning af sagen, ligesom du
skal oplyse om faktorer, der kan bevirke, at du ikke
længere er berettiget til den bevilgede ydelse.

Bevilling af støtte til køb af bil, der ikke er
en væsentlig lettelse i hverdagen.

Holstebro Kommunens har nogle
kvalitetsmål på området:

Visitation til støtte til køb af bil, særlig indretning og
lignende sker telefonisk, elektronisk eller ved
hjemmebesøg af en visitator. Visitatoren indhenter
til sagens behandling relevante oplysninger fra
læger, terapeuter, juridisk team med flere. Visitator
foretager også relevante undersøgelser og tests til
sagens behandling.
Der bevilges i øvrigt i overensstemmelse med
Holstebro Kommunes indkøbsaftaler.
Ansøgninger behandles i samarbejde med
centerleder og jurist efter gældende lovgivning og
serviceniveau.



Afgørelsen skal træffes på grundlag af en konkret
og individuel vurdering.



Sagsbehandlingen sker i et samarbejde med dig,
dine pårørende, samarbejdspartnere og andre
sektorer.



Sagsbehandlingen foregår med afsæt i den
rehabiliterende tankegang.



De udmeldte sagsbehandlingstider overholdes.
Standby tid modregnes. Standby tid kan være, at
sagsbehandlingen afventer lægestatus,
færdigbehandlingsdato, gennemførsel af et
genoptræningsforløb, afprøvningsperioder,
sygehusindlæggelser, kørekort krav og lignende.



At alle bevillinger/afslag sker i overensstemmelse
med gældende lovgivning.

Hvordan og hvornår?
Du kan ansøge om ’støtte til køb af bil’ digitalt på
Borger.dk.
Vi foretager en faglig vurdering med henblik på at
bevillige den billigst egnede løsning til dig.
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Sagsbehandlingstider og
klageadgang:
Der træffes afgørelse inden 6 mdr. til ansøgning om
støtte til bil. Sagsbehandlingstiderne omhandler
alene tidspunktet for sagsbehandlingens afgørelse,
hvis vi finder dig berettiget.
Du kan klage over afgørelsen. Din klagefrist er 4
uger, fra du modtager afgørelsen. Du skal indgive
klagen til Myndighed for Hjælpemidler og APV. Når
vi har modtaget klagen, revurderer vi afgørelsen.
Hvis vi fastholder afgørelsen, videresender vi sagen
til Ankestyrelsen.
Såfremt du ønsker at klage over håndteringen af
sagsbehandlingen, bedes du rette henvendelse til
Myndighed for Hjælpemidler og APV.
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6. Boligændringer
§ 116
Hvorfor Boligændringer?

Når vi træffer afgørelse, er det på grundlag af en
konkret og individuel vurdering, hvor din
livssituation er i centrum. Sagsbehandlingen sker
med afsæt i den rehabiliterende tanke og i et
samarbejde med dig, dine pårørende,
samarbejdspartnere og andre sektorer.

Boligændringer skal fremme dine muligheder for
aktivitet, så du kan klare dig så selvstændigt som
muligt – under hensyntagen til gældende lovgivning
(Lov om social service §§ 116 og Lov om
retssikkerhed § 3-5) og serviceniveau.
’Boligændringer’ er rettet mod alle borgere i
Holstebro Kommune, som opfylder betingelserne i
Lov om Social Service for bevilling af
boligændringer.

Undtaget er:

Det betyder, at der kan søges om boligændringer,
når indretning er nødvendig for at gøre boligen
bedre egnet som opholdssted for dig, som har en
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Formålet er, at du bevarer en så selvstændig
levevis som muligt.



bevilling af boligændringer der skal
kompensere for en midlertidig
funktionsnedsættelse.



boligændringer, som er udført inden
ansøgningstidspunktet.



boligændringer, som formodes at være en
forudsætning for at kunne varetage opgaven
på den enkelte institution.

Visitationen til boligændringer sker telefonisk,
elektronisk eller ved hjemmebesøg af en Visitator.
Visitatoren indhenter til sagens behandling
relevante oplysninger fra læger, terapeuter, juridisk
team med flere. Visitator foretager også relevante
undersøgelser, opmålinger og tests til sagens
behandling.

Hvad kan bevilges?
Ved boligændringer kan der eksempelvis være tale
om fjernelse af dørtrin, eller det kan være større
ændringer af boligens indretning for at skabe plads
til færden i kørestol. I ganske særlige tilfælde kan
kommunen yde hjælp til anskaffelse af anden bolig.

Der bevilges i øvrigt i overensstemmelse med
Holstebro Kommunes indkøbsaftaler.

19

Hvad koster det?

Ansøgninger, hvor der er usikkerhed om
serviceniveau, lovgivning, genbehandlinger af
klager og lignede behandles af centerleder og en
jurist.

Boligændringer bevilges uden udgift for dig uanset
dit indtægtsforhold. Det er muligt for dig at
foretage et tilkøb eller et merkøb til boligændringer.
Boligændringen er din ejendom, og dermed er du
forpligtet til at betale for reparation og
driftsomkostninger herunder lifteftersyn og
lignende.

Hvordan og hvornår?
Du kan ansøge om ’boligændringer’ på mail
visitation@holstebro.dk eller pr. telefon på 9611
4910

Der er nogle særlige forhold, der gælder for
bevillingen. Herunder at du skal være motiveret for
ydelsen og skal, så vidt det er muligt, i samarbejde
med Visitator, sætte målbare mål for ydelsen. Du
eller din værge skal også medvirke til oplysning af
sagen, ligesom du eller din værge skal oplyse om
faktorer, der kan bevirke, at du ikke længere er
berettiget til den bevilgede ydelse.

Hvis vi vurderer, at du ikke er berettiget til ydelsen,
fremsender vi et skriftligt afslag og en
ankevejledning, hvis du ønsker at klage over
afgørelsen.
Vi giver råd og vejledning om frit valg på området.
Du får ydelsen leveret af autoriserede
ergoterapeuter eller fysioterapeuter, der er ansat
ved ’Myndighed Hjælpemidler og APV – Holstebro
Kommune’. Sagsbehandlingen foregår på hverdage
og efter aftale med dig.
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Holstebro Kommune har nogle
kvalitetsmål på området:


Sagsbehandlingstider og
klageadgang:

Afgørelsen skal træffes på grundlag af en konkret
og individuel vurdering, hvor din livssituation er i
centrum.



Sagsbehandlingen sker i et samarbejde med dig,
dine pårørende, samarbejdspartnere og andre
sektorer.



Sagsbehandlingen foregår med afsæt i den
rehabiliterende tankegang.



De udmeldte sagsbehandlingstider overholdes.
Standby tid modregnes. Standby tid kan være, at
sagsbehandlingen afventer lægestatus,
færdigbehandlingsdato, gennemførsel af et
genoptræningsforløb, afprøvningsperioder,
sygehusindlæggelser og lignende.



Boligændringerne, som kan inkludere
genbrugshjælpemidler, er rene og
funktionsdygtige ved levering hos dig.



At alle bevillinger/afslag sker i overens-



Mindre boligændringer afgøres indenfor 3 mdr.



Større boligændringer afgøres indenfor 6 mdr.

Sagsbehandlingstiderne omhandler alene
tidspunktet for sagsbehandlingens afgørelse og ikke
selve boligændringen, hvis vi finder dig berettiget.
Vores visitator henvender sig efter behov til dig for
at følge op på indsatsen eller opfordrer dig til selv
at henvende dig, hvis grundlaget for bevilling af
ydelsen ændrer sig.
Du kan klage over afgørelsen. Din klagefrist er 4
uger, fra du modtager afgørelsen. Du skal indsende
klagen til Myndighed for Hjælpemidler og APV. Når
vi har modtaget klagen, revurderer vi afgørelsen.
Hvis vi fastholder afgørelsen, videresender vi sagen
til Ankestyrelsen.

stemmelse med gældende lovgivning.

Såfremt du ønsker at klage over håndteringen af
sagsbehandlingen, bedes du rette henvendelse til
centerlederen for Myndighed for Hjælpemidler og
APV.
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7. Rehabilitering, træning og
genoptræningshjælpemidler
.
Hvorfor Rehabilitering, træning og
genoptræningshjælpemidler?

Undtaget er:

Rehabilitering, træning og
genoptræningshjælpemidler skal fremme dine
muligheder for aktivitet, så du kan klare dig så
selvstændigt som muligt – under hensyntagen til
gældende lovgivning (Lov om social service §§ 86
og 83 A, Sundheds loven § 140, Lov om
retssikkerhed § 3-5) og serviceniveau.
’Rehabilitering, træning og
genoptræningshjælpemidler’ er rettet mod alle
borgere i Holstebro Kommune, som opfylder
betingelserne i Sundhedslovens §140 eller
servicelovens § 83 og 86.



hjælpemidler, forbrugsgoder, bil og
boligændringer, der skal kompensere for en
midlertidig funktionsnedsættelse.



behandlingsredskaber.



kropsbårne hjælpemidler.



hjælpemidler, forbrugsgoder, bil og
boligændringer, der ikke er en væsentlig
lettelse i hverdagen.



hjælpemidler, forbrugsgoder, bil og
boligændringer, der er relateret til din
arbejdsplads eller uddannelsesinstitution.

Formålet er, at du bevarer en så selvstændig
levevis som muligt.



basisinventar som formodes at være en
forudsætning for, at kunne varetage opgaven
på den enkelte institution.

Hvad kan bevilges?



træningsredskaber som benyttes til flere
borger i Center for Træning.

Når vi taler om rehabilitering, træning og
genoptræningshjælpemidler, kan det eksempelvis
være en rollator, albuestokke, transportabel rampe,
bestik, strømpepåtager/aftager. Når vi træffer
afgørelse, er det på grundlag af en faglig vurdering
med henblik på at sikre, at den billigst egnede
løsning bevilges. Der skal foreligge
genoptræningsplan, hvor hjælpemidlet er en
forudsætning for gennemførslen af træningen.
Hjælpemidlet afprøves og indstilles af terapeuter
ansat ved Center for Træning. Vi vælger primært
hjælpemidler fra Holstebro Kommunes
Hjælpemiddeldepot. Vi foretager reparation og
udskiftning af hjælpemidlet. Hjælpemidlet kan du
låne i en kortere periode.

Ydelsen ’Rehabilitering, træning og
genoptræningshjælpemidler’ leveres af autoriserede
ergoterapeuter eller fysioterapeuter ansat ved
’Myndighed Hjælpemidler og APV – Holstebro
Kommune’ i samarbejde med terapeuter i ’Center
for Træning - Holstebro Kommune’.
Ydelsen kan tidsmæssigt strække sig fra et enkelt
telefonopkald, til afprøvning og oplæring i brug af et
hjælpemiddel gennem flere måneder. Målet for
ydelsen evalueres og tilpasses efter behov.
Indsatsen inkluderer råd og vejledning om
eksempelvis ergonomi, daglig livsførelse og
indretning.
Levering af ydelsen foregår på hverdage og efter
aftale med dig.

Hvad koster det?
Hjælpemidler bevilges uden udgift for dig uanset dit
indtægtsforhold. Du afholder selv udgifter til
almindelig vedligeholdelse og drift.
Der er nogle særlige forhold, der gælder for
bevillingen. Herunder at du skal være motiveret for
ydelsen og skal, så vidt det er muligt, i samarbejde
med visitator, sætte målbare mål for ydelsen. Du
eller din værge skal også medvirke til oplysning af
sagen, ligesom du eller din værge skal oplyse om
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faktorer, der kan bevirke, at du ikke længere er
berettiget til den bevilgede ydelse.



Genoptrænings-hjælpemidlerne, kan være
genbrugshjælpemidler og leveres rene og
funktionsdygtige hos dig.

Holstebro Kommunens har nogle
kvalitetsmål på området:



At alle bevillinger/afslag sker i overensstemmelse
med gældende lovgivning.



Afgørelsen skal træffes på grundlag af en konkret
og individuel vurdering, hvor din livssituation er i
centrum.

Sagsbehandlingstider og
klageadgang:



Sagsbehandlingen sker i et samarbejde med dig,
dine pårørende, samarbejdspartnere og Center
for Træning.

Der sagsbehandles inden 5 arbejdsdage. Der er
opfølgning ved Center for træning efter afsluttet
træningsforløb.



Sagsbehandlingen foregår med afsæt i den
rehabiliterende tankegang.



Du kan klage over afgørelsen. Din klagefrist er 4
uger, fra du modtager afgørelsen. Du skal indsende
klagen til Myndighed for Hjælpemidler og APV. Når
vi har modtaget klagen, revurderer vi afgørelsen.
Hvis vi fastholder afgørelsen, videresender vi sagen
til Ankestyrelsen.

De udmeldte sagsbehandlingstider overholdes.
Standby tid modregnes. Standby tid kan være, at
sagsbehandlingen afventer lægestatus,
færdigbehandlingsdato, gennemførsel af et
genoptræningsforløb, afprøvningsperioder,
sygehusindlæggelser og lignende.
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