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Kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet 2009

Badebænk
Hvad er ydelsens
lovgrundlag?

§112 i lov om social service
Der skal ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
-

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte
funktionsevne
i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
er nødvendig for at den pågældende kan udøve erhverv.

I følge indenrigs og sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 469 af 16
juni 2002, skal kommunalbestyrelsen sikre at udøverne af
hjemmesygepleje har adgang til alm. anvendte plejehjælpemidler.

Hvad er definitionen
på en badebænk?

En bænk på 4 ben (m. skridsikker dupper), med håndtag i siderne, og
hvor det er muligt at vand kan løbe af sædet
Bænken kan indstilles i højde. Der kan monteres ryglæn.

Hvad er formålet med
ydelsen?

At gøre borgeren selvhjulpen m.h.t bad
At sikre gode arbejdsforhold for plejepersonalet

Hvem kan modtage
ydelsen?

Borgere i Odder kommune der har behov for hjælp til bad
Borgere der opfylder betingelserne i S.L § 112 d.v.s borgere der
grundet en varig lidelse har funktionsnedsættelser og derfor har
svært ved at klare at stå op ved bad.
Udlånte hjælpemidler repareres af Odder kommune efter kontakt til
terapeut i Visitationsteamet.

Ydelsens omfang?

Badebænk evt. med ryglæn.

Er der valgmulighed
mht. leverandør?

Nej

Hvem visiterer til

Visitationsteamet
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ydelsen?
Hvem leverer ydelsen?

Hjælpemiddeldepotet

Hvad koster ydelsen
for brugerne?

Ingen egen betaling

Hvad er kommunens
kvalitetsmål?

Det er Odder kommunes overordnede mål at der skabes et tillidsfuldt
samarbejde mellem borgeren og medarbejderen
hvis det handler om borgere med behov for hjælp til bad,
udlånes badetaburetten indenfor 3 hverdage
Hvis det handler om borgere der er terminalt syge kan opgaven
ofte løses fra dag til dag
Hvis badetaburetten udlånes som hjælpemiddel i forhold til §
112 gælder at fra ansøgningen er indgivet til sagen er afsluttet
kan der gå ca. 3 uger.

Hvordan følges op på
ydelsen?

Terapeuten kontakter efter bevilling hjemmet for at følge op på om
hjælpemidlet opfylder behovet.

Klageadgang

Der er mulighed for at klage over afgørelsen til Det sociale nævn,
Klagen sendes til Visitationsteamet, Kildegade 6, 8300 Odder

