
Hjælpemiddel Oplysning til kommunen 

Rollator 
 
 
Underarmsstøttende 
rollator 

Højden på håndtag er: 
 Mål fra Gulv til overkanten af håndtaget. 
OBS: Vægt opl. Hvis stor pt. 
Iltflaske med, bestil net til ilt flaske (Herinde) 
Højden på underarmsstøtte er:  
Mål fra underarmsstøtte til gulv 

Prædikestol Højden er: Mål fra underarmsstøtte til gulv 

Gangstativ Højden er: Mål fra håndtag til gulv 

Badebænk Brede: Vælg mellem 41 cm eller 50 cm 
Ryglæn: med eller uden 
Højden er: Mål underbenet og læg 5 cm til 

Bade/bækkenstol med 
hjul, kan være APV 
hjælpemiddel 

 
Bækken: Med eller uden  

Toiletforhøjer 
 
 

Højden: Skal toilettet forhøjes: 6 cm eller 10 cm 
Vurdere om det er en løs ring eller skal den 
sidde fast på toilettet 
Med eller uden armlæn, OBS at der er plads ved 
siden af toilettet, armlæn stikker 10 cm ud ved 
hver side.  Igen 6 cm eller 10 cm 
Fritstående forhøjer, med eller uden stænk 
skærm. 
Højden er: sæde til gulv 

Plejeseng APV  Hvis pt. skal have pleje i sengen eller hvis pt. skal 
hjælpes ud af sengen og den skal tilpasses 
plejen 
Med / uden sengegalge. 

Lift APV Sejl str. S, M eller L. 
 Hel (Hovedstøtte) eller halvsejl 

Stå-lift APV Brystsejl str. S, M eller L 

Trykaflastende madras Vægt på pt. risiko for sår eller har sår, hvor er 
såret. 

Kørestol; permanent, 
ifm GOP. (pt kan ikke 
opretholde den 
siddende stilling) 

Aktiv eller komfort. 

Skriv kropsmål; SB, SD, SH (se evt. 
dokumentation for måltagning til kørestol) 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Flowchart – Hjælpemidler 

Flowchartet bruges til indlagte patienter, patienter i skadestuen, patienter, der har været til 

forundersøgelse og skal opereres og patienter i ambulatorieforløb. 
DEADLINE for bestilling af hjælpemidler ved kommunen er SENEST kl. 12.00 dagen inden udskrivelse. 
Er hjælpemidlet varigt?   JA Kommunen 

                                      NEJ 

 

Er hjælpemidlet ordineret efter for undersøgelse         

og mens patienten venter på øvrig sygehusbehandling          JA             Regionen 

i forhold til den lidelse, hjælpemidlet retter sig imod? undtagelse: THA: kommunen 

NEJ 

Er hjælpemidlet ordineret som led i 

behandlingen eller for at hindre en forringelse 

af det opnåede resultat af en behandling,   

OG bliver patienten kontrolleret i sygehusregi      JA                   Regionen 

for den midlertidige tilstand hjælpemidlet retter sig imod? 

 

NEJ 

Er hjælpemidlet ordineret som led i 

specialiseret genoptræning, og der    JA Regionen 

udfærdiges en genoptræningsplan? 

NEJ 

Er hjælpemidlet ordineret som led i 

almen/egen genoptræning og der   JA                      Kommunen 

udfærdiges en genoptræningsplan?  Undtagelse: col.fem.frakturptt.. Regionen 

 

 NEJ 

Bliver patienten kontrolleret i sygehusregi for 

den lidelse som hjælpemidlet retter sig imod? JA Regionen 

NEJ 

BORGER SKAL SELV ARRANGERE OG BETALE FOR HJÆLPEMIDLET 



Regionen skal udlåne apparatur som ordineres som led i en behandling eller en fortsættelse af en 

behandling på sygehuset, OG hvor patienten har fået undervisning i brug af apparaturet på sygehuset, eller 

hvor patientens anvendelse er under en vis kontrol af sygehuset. Her er tale om apparatur til både 

midlertidigt og permanent brug. Typiske eksempler er PEP, CPAP og inhalationsapparater. 

K:drev: ergo og fys/ område 1/hjælpemidler/HO juni 2011 


