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Referat 

1. Velkommen til Hjælpemiddelcentret 
Rundvisning ved Didde Neuchs Christensen, Centerchef i 
Hjælpemiddelcentret. 
 
2. Tema: Hjælpemidler 
Oplæg v/ Mette Boskov Vedsmand, Borgercenterchef i Borgercenter 
Handicap samt Stine Ørtvig, afdelingsleder for Tekniske hjælpemidler 
i Borgercenter Handicap 
Mette og Stine præsenterer forskellige typer af hjælpemidler, herunder 
deres målgruppe og krav til bevilling: 
• Tekniske hjælpemidler: Målgruppen er borgere med varig 

funktionsnedsættelse. Det tekniske hjælpemiddel bevilliges, når 
hjælpemidlet i væsentlig grad letter den daglige livsførelse.  Det 
bedst, billigst egnede hjælpemiddel bevilliges. 

• Personlige/kropsbårne hjælpemidler: Målgruppen er borgere med 
varig funktionsnedsættelse. Det personlige/kropsbårne 
hjælpemiddel bevilliges, når hjælpemidlet i væsentlig grad letter 
den daglige livsførelse. Det bedst, billigst egnede hjælpemiddel 
bevilliges. 

• Forbrugsgoder: Her er betingelserne de samme som for 
hjælpemidler. Forbrugsgoder er dog i højere grad præget af at 
være lavet til den almene befolkning. Der er typisk en 
egenbetaling på ca. 50% af et standardprodukt. Dertil skal 
borgeren selv betale for reparation, modsat ved hjælpemidler. 
Nogle forbrugsprodukter kan dog gives som hjælpemiddel. 

• Nagelfaste hjælpemidler: Produkter der skal monteres nagelfast 
hører under boligindretningsreglerne. 
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Afgrænsninger til anden lovgivning ift. hjælpemidler: 
• Arbejdsmiljø - Arbejdsredskaber og værnemidler: Arbejdsgiver 

har pligt til at indrette arbejdspladsen og arbejdet således, at 
arbejdet kan gennemføres sikkert og forsvarligt. 

• Sundhedslov - Behandlingsredskaber: Behandlingsredskaber kan 
være nødvendige som led i en sygdomsbehandling eller til 
afhjælpning af midlertidig eller varig nedsat funktionsevne. 

• Beskæftigelseslov - Undervisningsredskaber, arbejdsredskaber 
og arbejdspladsindretning: Der gives hjælpemidler, hvis de er en 
forudsætning for, at borgeren kan deltage i tilbud, uddannelse 
eller virksomhedspraktik, eller at borgeren kan opnå eller 
fastholde ansættelse. 

• Folkeskolelov - Specialpædagogisk indsats: Særlige 
undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler kan i givne 
situationer være en del af den specialpædagogiske bistand, som 
skolevæsenet har ansvaret for. 

• Sektoransvar: Alle har pligt til at gøre deres tilbud, ydelser og 
indsatser tilgængelige 

  
Dilemmaer – drøftelse af hjælpemiddelområdet: 
• Borgere kan ikke få hjælp til reparation af hjælpemidler i 

weekenden (dog muligt ved akutte tilfælde med senge og lifte). 
Det kan være et stort problem, hvis borgeren eksempelvis er 
afhængig af hjælpemidlet i sine gøremål.  

o Det drøftes, at de borgere der kan administrere det, kan få 
en form for bevilling til, at borgeren selv kan ringe 
direkte efter reparation, når hjælpemidlet går i stykker. 
Dette vil bidrage til besparelser af tid og ressourcer ift. 
sagsbehandling, hjemmehjælpere der skal tjekke om 
hjælpemidlet rent faktisk er i stykker mv. Der skal laves 
en individuel vurdering af, om borgeren kan administrere 
denne løsning. Borgercenter Handicap vil undersøge, 
hvordan problematikken evt. kan løses. 

• Når et hjælpemiddel skal bevilliges, kommer der ofte både en 
sagsbehandler fra Borgercenter Handicap samt en fagperson, 
eksempelvis en ergoterapeut, og vurderer borgerens behov. Det 
påpeges, at det som regel kun er de meget svære sager, hvor der 
både sendes en sagsbehandler og en ergoterapeut ud til borgeren. 
Årsagen til dette er, at sagsbehandleren i visse tilfælde har brug 
for den ekspertviden som ergoterapeuten besidder, mens 
ergoterapeuten ikke har den samme bevillingskompetence som 
sagsbehandleren. Dertil kan det også være en læringsproces for 
sagsbehandleren at være med i vurderingsprocessen. Det noteres 
dog, at det hver gang skal vurderes, om det er nødvendigt at 
sende mere end én medarbejder ud til borgeren. 
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3. Midtvejsevaluering 

 

Midtvejsevaluering udskydes til næste handicaprådsmøde den 29. 
januar 2019, da rådet ikke er fuldtalligt. 

4. Meddelelser 
Handicapprisen 2018 gives til Hverdagsaktivisterne den 3. december 
2018. Steen Stavngaard uddeler prisen sammen med Nina Eg Hansen 
og Mia Nyegaard.  
 
5. Evt. 
Input til kommende Handicaprådsmøder 
Der er enighed om, at det er rigtig godt at holde møderne ”ud af 
huset”. Følgende temaer foreslås: 
• Et overblik over budgetseminarer samt en fælles drøftelse heraf - 

evt. 1. ordinære møde i 2019. 
• Botilbud - evt. til det 2. ordinære møde i 2019. 
• Evaluering af Handicappolitikken, herunder implementering i de 

forskellige forvaltninger. 
• Overgange mellem forvaltninger, herunder overgangen fra 

Socialforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ift. 
kvalitetsstandarder. 

Orientering på vegne af Mia Nyegaard 
Tænketanken vedr. boliger har deres afsluttende møde i december. 
Herefter vil tænketanken gerne inddrage Handicaprådet i deres 
arbejde. 

Evaluering af Handicaprådets konference 
• Der manglede input vedr. de ældre borgere, herunder oldekolle. 
• Det var ærgerligt, at tiden ikke blev overholdt, da det medførte, 

at der ikke var nok plads til spørgsmål fra publikum. 
• Der skal være mere fokus på debat og tid til inddragelse af 

publikum. 

 

 


	Referat af Handicaprådets 5. ordinære møde den 27. november
	Referat
	1. Velkommen til Hjælpemiddelcentret
	2. Tema: Hjælpemidler
	Oplæg v/ Mette Boskov Vedsmand, Borgercenterchef i Borgercenter Handicap samt Stine Ørtvig, afdelingsleder for Tekniske hjælpemidler i Borgercenter Handicap
	Afgrænsninger til anden lovgivning ift. hjælpemidler:
	Dilemmaer – drøftelse af hjælpemiddelområdet:

	3. Midtvejsevaluering
	4. Meddelelser
	5. Evt.
	Input til kommende Handicaprådsmøder
	Orientering på vegne af Mia Nyegaard
	Evaluering af Handicaprådets konference






